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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 786/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COEDE/SELDE
PORTARIA Nº 786/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COEDE/SELDE
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, com fundamento na Lei nº 8.112/1990, na Resolução TSE nº
23.563/2018 e na Resolução TRE/MA nº 7.804/2010, bem como no que consta no processo SEI nº
0010115-09.2020.6.27.8089,
RESOLVE:
Art. 1º Remover de Ofício, por prazo determinado, a servidora VERA LUCIA FERREIRA DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, Área Administrativa, matrícula n° 3099796, lotada na Secretaria do
Tribunal para o Cartório Eleitoral da 89ª ZE - São Luís/MA, contando-se da data da publicação
desta Portaria até a diplomação dos eleitos, em São Luis, na Eleição Municipal de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Presidente

PORTARIA Nº 764/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COPES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
PORTARIA Nº 764/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COPES
Dispõe sobre a prorrogação de permanência de membro na Comissão Permanente de Sindicância
e Processo Administrativo Disciplinar.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos VIII e IX do art. 18 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que dispõe ao art. 3º da Portaria TRE-MA nº. 202, de 12 de março de 2014,
que aduz que a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar será
composta por sete servidores, os quais permanecerão dois anos, sendo permitida a recondução
por mais um ano,
CONSIDERANDO a Portaria TRE-MA nº. 454, de 27 de maio de 2019, que trata da composição
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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CONSIDERANDO a Portaria TRE-MA nº. 454, de 27 de maio de 2019, que trata da composição
atual da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito
deste Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, por 01(um) ano, a permanência do servidor FENELON CASTELO BRANCO
BARROS NUNES, matrícula nº. 30990429, Analista Judiciário, na Comissão Permanente de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (CSPAD).
Art. 2º A referida Comissão será composta pelos membros e períodos de permanência
discriminados abaixo:
MAT. NOME/ CARGO FUNÇÃO PERÍODO DE PERMANÊNCIA INÍCIO TÉRMINO
30990429 Fenelon Castelo Branco Barros Nunes - Analista Judiciário Presidente 1°/08/2020 31/07
/2021
30990214 Igor Thadeu Santana Maciel - Analista Judiciário Membro/Substituto 26/11/2018 26/11
/2020
30990297 Allana Machado Prazeres Costa - Analista Judiciário Membro 26/11/2018 26/11/2020
3099728 Isaías Oliveira Lima de Almeida - Técnico Judiciário Membro 26/11/2018 26/11/2020
30990471 Bethânia Belchior Costa - Analista Judiciário Membro 22/01/2019 22/01/2021
3099844 Carlos Augusto Soares Magalhães - Analista Judiciário Membro 27/05/2019 27/05/2021
309981 Hebert Pinheiro Leite - Técnico Judiciário Membro 27/05/2019 27/05/2021
Art. 3º A Presidência ficará a cargo do servidor FENELON CASTELO BRANCO BARROS NUNES
e, na hipótese de seu afastamento e impedimento legal ou regulamentar, terá como substituto o
servidor IGOR THADEU SANTANA MACIEL.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em São Luís, 20 de julho de 2020.
Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Presidente

PORTARIAS - SGP
PORTARIAS
PORTARIA Nº 635/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COPES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
PORTARIA Nº 635/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COPES
Dispõe sobre a composição do Grupo de Tratamento de Informações para o Datajud no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO,
no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 102, do Regulamento
Interno da Secretaria e da Corregedoria Regional Eleitoral deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto na PORTARIA CNJ nº. 18, de 23 de abril de 2018, que instituiu o
Selo Justiça em Números e estabelece o seu regulamento,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para comporem o Grupo de Tratamento de
Informações (GTI) que tem a finalidade de enviar informações corrigidas para o sistema DATAJUD
/CNJ no âmbito da Justiça Eleitoral do Maranhão.
I - Adalberto Teixeira Azevedo Júnior - matrícula nº. 30990087;
II - Carolina Pereira de Oliveira - matrícula nº. 30990694;
III - Diego Rabelo Maciel - matrícula nº. 30990200;
IV - Diego Rodolfo Abreu Silva - matrícula nº. 3099633;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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IV - Diego Rodolfo Abreu Silva - matrícula nº. 3099633;
V - Edineide Sales Braga - matrícula nº. 3099641;
VI - Egídio de Carvalho Ribeiro Júnior - matrícula nº. 30990088;
VII - Flauberth Silva Santos - matrícula nº. 3099634;
VIII - Franklin de Araújo Sousa - matrícula nº. 3099315;
IX - Giullianna Lima de Vasconcelos Rios - matrícula nº. 3099049;
X - Luann de Matos Oliveira Soares - matrícula nº. 30990711;
XI - Márcia Tereza Ayres Rodrigues Abreu - matrícula nº. 3099601;
XII - Ubiracy Mendes Soares Júnior - matrícula nº. 3099628;
XIII - Valdeci Ribeiro da Silva Júnior - matrícula nº. 3099626.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho terá como coordenador o servidor Egídio de Carvalho
Ribeiro Júnior e, como coordenador substituto o servidor Adalberto Teixeira Azevedo Júnior.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, em São Luís, 22 de junho de 2020.
GUSTAVO ARAÚJO VILAS BOAS
Diretor-Geral

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600365-22.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600365-22.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Vice-Presidência

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

INTERESSADO

: SUELI MARIA CONCEICAO BARROS DA SILVA CAPUAMA

ADVOGADO

: THIBERIO HENRIQUE LIMA CORDEIRO (008738/MA)

REQUERENTE

: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL

ADVOGADO

: THIBERIO HENRIQUE LIMA CORDEIRO (008738/MA)

INTERESSADO

: LUCIANO FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO

: THIBERIO HENRIQUE LIMA CORDEIRO (008738/MA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo n. 0600365-22.2020.6.10.0000 - Classe PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)
Procedência: São Luís - MARANHÃO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL INTERESSADO:
LUCIANO FERREIRA DE SOUSA, SUELI MARIA CONCEICAO BARROS DA SILVA CAPUAMA
Relator: Juiz JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
EDITAL
(Prazo: 5 dias)
Em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, torno público,
para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas
apresentada pelo REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL
INTERESSADO: LUCIANO FERREIRA DE SOUSA, SUELI MARIA CONCEICAO BARROS DA
SILVA CAPUAMA , no endereço eletrônico (http://www.tre-ma.jus.br/servicos-judiciais/processoDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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SILVA CAPUAMA , no endereço eletrônico (http://www.tre-ma.jus.br/servicos-judiciais/processojudicial-eletronico-pje/sobre-o-pje), nos autos do Processo 0600365-22.2020.6.10.0000, referente
ao exercício financeiro de 2019, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que,
em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 35, da Lei
9.096/95, sendo que, a partir desta publicação, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para possíveis
impugnações.
São Luís, 29 de julho de 2020
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600318-48.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600318-48.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Jurista 2

REQUERENTE

: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ADVOGADO

: EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS (16855/MA)

INTERESSADO

: MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO

ADVOGADO

: EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS (16855/MA)

INTERESSADO

: EDSON SERRA COSTA

ADVOGADO

: EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS (16855/MA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo n. 0600318-48.2020.6.10.0000 - Classe PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)
Procedência: São Luís - MARANHÃO
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
INTERESSADO: MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO, EDSON SERRA COSTA
Relator: Juiz BRUNO ARAUJO DUAILIBE PINHEIRO
EDITAL
(Prazo: 5 dias)
Em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, torno público,
para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas
apresentada pelo REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL INTERESSADO: MARCIO
JERRY SARAIVA BARROSO, EDSON SERRA COSTA , no endereço eletrônico (http://www.tre-ma.
jus.br/servicos-judiciais/processo-judicial-eletronico-pje/sobre-o-pje),

nos

autos

do

Processo

0600318-48.2020.6.10.0000, referente ao exercício financeiro de 2019, bem como relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam
sujeitos, nos termos do art. 35, da Lei 9.096/95, sendo que, a partir desta publicação, fica aberto o
prazo de 5 (cinco) dias para possíveis impugnações.
São Luís, 20 de julho de 2020.
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600294-20.2020.6.10.0000
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PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600294-20.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600294-20.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Juiz Federal

INTERESSADO

: FLAVIOMAR MEDEIROS DE MATOS

ADVOGADO

: FABIO HENRIQUE DE JESUS FRANCA (006012/MA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

INTERESSADO

: FERNANDO SALIM BRAIDE

ADVOGADO

: FABIO HENRIQUE DE JESUS FRANCA (006012/MA)

REQUERENTE

: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ADVOGADO

: FABIO HENRIQUE DE JESUS FRANCA (006012/MA)

INTERESSADO

: ANTONIO JOSE TRAVASSOS BARATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo n. 0600294-20.2020.6.10.0000 - Classe PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)
Procedência: São Luís - MARANHÃO
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL INTERESSADO: FERNANDO SALIM
BRAIDE, ANTONIO JOSE TRAVASSOS BARATA, FLAVIOMAR MEDEIROS DE MATOS
Relator: Juiz RONALDO DESTERRO
EDITAL
(Prazo: 5 dias)
Em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, torno público,
para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas
apresentada pelo REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL INTERESSADO:
FERNANDO SALIM BRAIDE, ANTONIO JOSE TRAVASSOS BARATA, FLAVIOMAR MEDEIROS
DE MATOS , no endereço eletrônico (http://www.tre-ma.jus.br/servicos-judiciais/processo-judicialeletronico-pje/sobre-o-pje), nos autos do Processo 0600294-20.2020.6.10.0000, referente ao
exercício financeiro de 2019, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que,
em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 35, da Lei
9.096/95, sendo que, a partir desta publicação, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para possíveis
impugnações.
São Luís, 30 de julho de 2020
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600312-41.2020.6.10.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0600312-41.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Presidente Vargas MA)
: Gabinete Vice-Presidência

FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral
REQUERENTE : PDT - DIRETRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
ADVOGADO

: DIOGO UCHOA VIANA MACHADO (13677/MA)

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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INTERESSADO : JUÍZO DA 50ª ZONA ELEITORAL - VARGEM GRANDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Corregedoria Regional Eleitoral - ASCRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600312-41.2020.6.10.0000 - Presidente
Vargas - MARANHÃO
[Contas - Aprovação, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
REQUERENTE: PDT - DIRETRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: DIOGO UCHOA VIANA MACHADO - MA13677
INTERESSADO: JUÍZO DA 50ª ZONA ELEITORAL - VARGEM GRANDE
Advogado do(a) INTERESSADO:
Relator: Desembargador JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de petição formulada por Diretório Municipal de partido político no Município de VARGEM
GRANDE objetivando a apresentação de documentação referente a sua prestação de contas do
exercício financeiro.
Dessa forma, considerando que a referida manifestação se refere a prestação de contas do
Diretório Municipal de agremiação partidária do Município de VAGEM GRANDE, declino da
competência e determino a remessa dos presentes autos ao Juízo da 50ª Zona Eleitoral, para o
seu regular processamento.
Cumpra-se. Publique-se.
São Luís/MA, 13 de julho de 2020.
Desembargador JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600312-41.2020.6.10.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0600312-41.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Presidente Vargas MA)
: Gabinete Vice-Presidência

INTERESSADO : JUÍZO DA 50ª ZONA ELEITORAL - VARGEM GRANDE
FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral
REQUERENTE : PDT - DIRETRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
ADVOGADO

: DIOGO UCHOA VIANA MACHADO (13677/MA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Corregedoria Regional Eleitoral - ASCRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600312-41.2020.6.10.0000 - Presidente
Vargas - MARANHÃO
[Contas - Aprovação, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
REQUERENTE: PDT - DIRETRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: DIOGO UCHOA VIANA MACHADO - MA13677
INTERESSADO: JUÍZO DA 50ª ZONA ELEITORAL - VARGEM GRANDE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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INTERESSADO: JUÍZO DA 50ª ZONA ELEITORAL - VARGEM GRANDE
Advogado do(a) INTERESSADO:
Relator: Desembargador JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de petição formulada por Diretório Municipal de partido político no Município de VARGEM
GRANDE objetivando a apresentação de documentação referente a sua prestação de contas do
exercício financeiro.
Dessa forma, considerando que a referida manifestação se refere a prestação de contas do
Diretório Municipal de agremiação partidária do Município de VAGEM GRANDE, declino da
competência e determino a remessa dos presentes autos ao Juízo da 50ª Zona Eleitoral, para o
seu regular processamento.
Cumpra-se. Publique-se.
São Luís/MA, 13 de julho de 2020.
Desembargador JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

EDITAIS - SJD
EDITAIS
EDITAL
EDITAL
(20 dias)
Em cumprimento ao despacho proferido pela Juíza Relatora CAMILLA ROSE EWERTON FERRO
(ID 3108565), CITO o sr. HELDER VIEIRA DOS SANTOS, Tesoureiro de partido Democracia
Cristã - DC, para, no prazo de 03 (três) dias, a contar do término do prazo do Edital, nos termos do
art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, sanar a(s) irregularidade(s) apresentada(s) no Relatório
Preliminar constante do Processo Judicial eletrônico 0601337-60.2018.6.10.0000 (ID nº 1541665) e
reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais SPCE, com status de retificadora, bem como, no mesmo prazo, validar a mídia no TRE-MA,
apresentando justificativas e documentos que comprovem as alterações efetuadas, na forma do
art. 58, § 3º c/c art. 74, § 1º, I, da aludida Resolução. Os autos poderão ser integralmente
acessados no sítio eletrônico do PJe: https://pje.tre-ma.jus.br:8443/pje-web/ConsultaPublica
/listView.seam.
São Luís (MA), 28 de julho de 2020.
Rhycleyson Campos Paiva Martins
Secretário Judiciário

3ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
RENOVAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE SERVIDOR
JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL - SÃO LUÍS
PUBLICAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora JOELMA SOUSA SANTOS, Juíza Eleitoral da 3ª Zona
Eleitoral - São Luís, em cumprimento a decisão nos autos abaixo identificados, PUBLICO a
seguinte decisão dos autos abaixo identificados. Local: Cartório Eleitoral da 3a ZE, localizado no
Fórum Eleitoral de São Luís, Av. Daniel de Latouche no 2800, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, no horário
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 133

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

9

seguinte decisão dos autos abaixo identificados. Local: Cartório Eleitoral da 3a ZE, localizado no
Fórum Eleitoral de São Luís, Av. Daniel de Latouche no 2800, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, no horário
de 13:00h às 19:00h, telefone 3246-3857, e-mail: zona003@tre-ma.jus.br.
PROCESSO SEI 0000811-50.2020.6.27.8003
INTERESSADO: 03ª ZONA ELEITORAL - SÃO LUÍS
ASSUNTO: ELIONILDO DE JESUS CAMARA COSTA - RENOVAÇÃO DE REQUISICÃO
Despacho nº 23866 / 2020 - TRE-MA/ZE/ZE-03
DECISÃO
Trata-se de prorrogação de requisição do servidor desta 3ª Zona Eleitoral, ELIONILDO DE JESUS
CÂMARA COSTA, matrícula nº 30990688, Assistente em Administração do IFMA/MA, de acordo
com a Resolução TRE nº 9126/2017.
A prorrogação da requisição do citado servidor tem razão de ser pelo crescente aumento do
eleitorado desta 3ª Zona Eleitoral e consequente carência que tem este Juízo de um maior número
de servidores.
Atualmente, a 3ª Zona possui 113.747 (cento e treze mil e setecentos e quarenta e sete) eleitores
aptos, aumentando significativamente a demanda por serviços eleitorais e os trabalhos
relacionados aos atos preparatórios das eleições.
Ademais, a 3ª Zona Eleitoral, mesmo com a possibilidade de lotar 12 (doze) servidores
requisitados, dispõe atualmente somente de 2 (dois) servidores requisitados, sendo um número
insuficiente para o cumprimento de todas as atividades pertinentes ao serviço cartorário eleitoral.
Diante dos motivos expostos e, com fulcro no artigo 14 da Resolução deste Tribunal nº 9126/2017,
prorrogo a requisição do servidor ELIONILDO DE JESUS CÂMARA COSTA pelo prazo de 1 (um)
ano.
Cientifique-se o IFMA/MA, bem determino o envio deste processo administrativo digital à
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral para o devido registro do ato.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico.
Cumpra-se.
São Luís, 22 de julho de 2020
JOELMA SOUSA SANTOS
Juíza Eleitoral da 3a ZE
Flávia Geórgia Pereira Braga, Chefe de Cartório da 3a ZE. Eu, _____________________, José
Ribamar Gomes Junior, Analista Judiciário da 3a ZE, publiquei, em São Luís/MA, no dia 29 de
julho de 2020.

INTIMAÇÕES
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO(12560) Nº
0600021-32.2020.6.10.0003
PROCESSO
RELATOR

: 0600021-32.2020.6.10.0003 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO (SÃO LUÍS - MA)
: 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

REQUERENTE : ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: SARAH SOUSA SAAD (13111/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL - SÃO LUÍS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL - SÃO LUÍS
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora JOELMA SOUSA SANTOS, Juíza Eleitoral da 3ª Zona
Eleitoral - São Luís, em cumprimento a decisão nos autos abaixo identificados, publico e intimo a
advogada, SARAH SOUSA SAAD - MA13111 a tomar ciência da seguinte decisão dos autos
abaixo identificados. Local: Cartório Eleitoral da 3a ZE, localizado no Fórum Eleitoral de São Luís,
Av. Daniel de Latouche n

o

2800, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, no horário de 13:00h às 19:00h,

telefone 3246-3857, e-mail: zona003@tre-ma.jus.br.
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 060002132.2020.6.10.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: SARAH SOUSA SAAD - MA13111
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de petição do partido em formação ALIANÇA PELO BRASIL para análise de fichas de
apoiamento já cadastradas no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação (SAPF).
Autos desacompanhados de procuração. Intime-se a advogada a juntar no prazo de 15 (quinze)
dias a necessária procuração (art. 104, § 1o da Lei no 13.105/15).
Após juntada da procuração, expeça-se edital de impugnação com os dados constantes na lista de
apoiamento, com prazo de 5 (cinco) dias, para que qualquer interessado desejando, apresente
petição fundamentada, relatando fatos devidamente comprovados (art. 15 art. 14 § 1º da Res. TSE
Nº 23.571/2018).
Expirado o prazo, sem registro de impugnação, proceda o Cartório Eleitoral a análise e validação
das assinaturas (art. 14 §1º da Res. TSE Nº 23.571/2018).
Publique-se e Intime-se.
São Luís/MA, 30 de julho de 2020.
Joelma Sousa Santos
Juíza Eleitoral da 3a Zona
Flávia Geórgia Pereira Braga, Chefe de Cartório da 3a ZE. Eu, _____________________, José
Ribamar Gomes Junior, Analista Judiciário da 3a ZE, publiquei, em São Luís/MA, no dia 30 de
julho de 2020.

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600013-55.2020.6.10.0003
PROCESSO

: 0600013-55.2020.6.10.0003 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (SÃO LUÍS - MA)

RELATOR

: 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

REQUERIDO

: GLEIDSON DE OLIVEIRA SOUSA

INTERESSADO

: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL - SÃO LUÍS
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora JOELMA SOUSA SANTOS, Juíza Eleitoral da 3ª Zona
Eleitoral - São Luís, em cumprimento a decisão nos autos abaixo identificados, publico a seguinte
sentença dos autos abaixo identificados. Local: Cartório Eleitoral da 3a ZE, localizado no Fórum
o
Eleitoral
de São
Luís, Av.
Daniel Regional
de Latouche
COHAMA,
SÃODocumento
LUÍS/MA,assinado
no horário
de 13:
Diário da Justiça
Eletrônico
do Tribunal
Eleitoralndo 2800,
Maranhão
(DJE/TRE-MA).
digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 133

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

11

o
Eleitoral de São Luís, Av. Daniel de Latouche n 2800, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, no horário de 13:
00h às 19:00h, telefone 3246-3857, e-mail: zona003@tre-ma.jus.br.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600013-55.2020.6.10.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO LUÍS MA
INTERESSADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
REQUERIDO: GLEIDSON DE OLIVEIRA SOUSA
SENTENÇA
O presente feito trata de Coexistência de Filiação Partidária, conforme previsto na Lei nº 9096
/1995, autuado e registrado nos termos do art. 23, §2º da Resolução nº 23.596/2019.
O Sistema FILIA detectou coexistência de filiações partidárias, estando as mesmas sub judice
(coexistência), envolvendo o intessado GLEIDSON DE OLIVEIRA SOUSA como filiado aos
partidos PODE/São Luis e PSD/São Luis (ID 1054105), ambas com data de filiação de 04/04/2020.
O Diretório Municipal do Partido Podemos/São Luis não encontra-se vigente desde 10/10/2019 (ID
1490677). Notificado por e-mail, o Diretório Municipal do Partido Social Democrático não se
manifestou (ID 1684352).
O filiado remeteu ao Cartório Eleitoral da 3a ZE, em 28/07/2020, email com cópia de sua ficha ao
Podemos com assinaturas do requerente e do representante do partido. Dentro do prazo de
notificação do Edital no 005/2020 3a ZE (ID 2897174).
Aberta vistas ao Ministério Público Eleitoral, a Parquet manifestou-se por nova notificação do
interessado para que o mesmo expresse em qual dos dois partidos deseja permanecer filiado (ID
2940726).
É o Relatório. Passo a decidir.
A Lei nº 9096/95 determina o procedimento acerca de duplicidade de filiações partidárias:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
...
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona
Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
No caso em análise, restou prejudicada a identificação de qual das filiações é a mais recente, visto
que a data de filiação lançada no sistema FILIA é idêntica em ambos os partidos.
Ainda acerca do tema, a Resolução TSE nº 23.596/2019 que disciplina a questão em seu Capítulo
VI, assim nos instruiu:
"Art. 23". Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão expedidas,
pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
(...)
§3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta, contados da
realização do processamento das informações.
§"4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao Ministério
Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá em idêntico prazo".
Ante o exposto, entendo como tendo o interessado, ao enviar e-mail com cópia de mandado de
intimação e cópia de sua ficha de filiação ao Partido Podemos, manifestou-se pela manutenção de
sua filiação ao Partido Podemos. DETERMINO a manutenção da filiação do Sr. GLEIDSON DE
OLIVEIRA SOUSA junto ao DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PODE - PARTIDO PODEMOS e o
cancelamento da filiação no PSD.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o interessado e o Partido PSD por e-mail.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
São Luis/MA, 30 de Julho de 2020.
JOELMA SOUSA SANTOS
Juíza Eleitoral da 3ªZE
Flávia Geórgia Pereira Braga, Chefe de Cartório da 3a ZE. Eu, _____________________, José
Ribamar Gomes Junior, Analista Judiciário da 3a ZE, publiquei, em São Luís/MA, no dia 30 de
julho de 2020.

4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600042-05.2020.6.10.0004
PROCESSO

: 0600042-05.2020.6.10.0004 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAXIAS - MA)

RELATOR

: 004ª ZONA ELEITORAL DE CAXIAS MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERENTE : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADO

: JOAO ALBERTO DA COSTA SANTOS (16200/MA)

ADVOGADO

: LUANNY THALLARINNY LIMA DA SILVA (16207/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
004ª ZONA ELEITORAL DE CAXIAS MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600042-05.2020.6.10.0004 / 004ª ZONA
ELEITORAL DE CAXIAS MA
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
Advogados do(a) REQUERENTE: LUANNY THALLARINNY LIMA DA SILVA - MA16207, JOAO
ALBERTO DA COSTA SANTOS - MA16200
EDITAL N.º 34/2020
De ordem da Exma. Senhora Juíza Eleitoral Marcela Santana Lobo, Juíza Eleitoral da 4ª Zona, nos
termos do que dispõe o Art. 44, I, da Res. do TSE n.º 23.604/2019 e no uso de suas atribuições
legais.
FAZ SABER a todos que esse edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foi protocolado em
cartório a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019 do PTC - Partido Trabalhista Cristão do
município de Caxias - MA, apresentando-se como responsáveis financeiros o Presidente Sr.
Sandro Leonardo Aguiar Bastos, Tesoureiro o Sr. Leonardo Vinicius Galvão Silva, como o
profissional habilitado em contabilidade, o Sr. Rafael Nunes dos Reis (CRC MA - 011375/O-7),
advogados Dr. João Alberto da Costa Santos (OAB MA n.º 16.200) e Dra. Luanny Thallarinny Lima
da Silva (OAB/MA n°. 16.207) conforme consta nos autos do Processo n.º 060004205.2020.6.10.0004.
FAZ SABER, também, que nos termos do art. 44, I, da Res. TSE n.º 23.604/2019, o Ministério
Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação do edital, a presente prestação de contas, bem como relatar fatos, indicar provas e
pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096,
de 1995, art. 35).
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz Eleitoral desta 4ª Zona publicar
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz Eleitoral desta 4ª Zona publicar
o presente edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral, com sede em Caxias - MA. Eu, Jardel
dos Santos Oliveira, Chefe de Cartório, subscrevo por delegação do Juízo Eleitoral, nos termos da
Portaria n.º 3/2020.
Caxias, 29 de julho de 2020.
JARDEL DOS SANTOS OLIVEIRA
Chefe de Cartório da 4ª Zona - Caxias - MA

9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600035-95.2020.6.10.0009
PROCESSO

: 0600035-95.2020.6.10.0009 PETIÇÃO CÍVEL (PEDREIRAS - MA)

RELATOR

: 009ª ZONA ELEITORAL DE PEDREIRAS MA

RESPONSÁVEL

: LUIZ AMORIM FERNANDES JUNIOR

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

RESPONSÁVEL

: JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO

: WESCLEY BRITO DA SILVA (20191/MA)

RESPONSÁVEL

: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE -SD

RESPONSÁVEL

: EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR

PODER

JUDICIÁRIOTRIBUNAL

REGIONAL

ELEITORAL

DO

MARANHÃOCARTÓRIO

ELEITORAL DA 09ª ZONA - PEDREIRAS-MARua das Laranjeiras n.º 1477 - Bairro Goiabal - CEP:
65725-000 - Fone: (99) 3642-2405 (email: zona 009@tre-ma.jus.br) EDITAL COM PRAZO DE 20
DIAS
De ordem da MMª Juíza Eleitoral, Larissa Rodrigues Tupinambá Castro, Titular da 09ª Zona de
Pedreiras/MA, no uso de suas atribuições legais, e na forma do disposto nos arts. 31 c/c art. 59,
ambos da Resolução TSE n.º 23.464/2015 etc...
FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem,
especialmente ao Ministério Público Eleitoral e aos Partidos Políticos sob Jurisdição desta 09ª
Zona Eleitoral, que nos termos dos arts. 31,§§ 1º e 2º c/c art. 59, todos da Resolução TSE n.
23.464/2015, o(s) dirigentes Regionais do Partido Solidariedade - SD, Senhores Presidente José
Simplício Alves de Araújo e Tesoureiro Luis Amorim Fernandes Júnior , apresentaram, perante
este Juízo Eleitoral, com fulcro no §5º, do art. 28 daquela Resolução, pedido de regularização
instruído com peças e documentos relativos às contas do exercício financeiro 2016, para efeito de
suspensão das sanções decorrentes da sentença proferida nos autos do processo n.º 23644.2017.6.10.0009, que julgaram não prestadas as contas do referido exercício financeiro,
facultando - se, a qualquer interessado, examinar, no prazo de 15 (quinze) dias, a Demonstração
do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, com acesso pelo link (
https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?

idProcesso=196189&ca=0489009cd723a30507256352200bf73209f90d21d3185b0d78e742fe2badbe8fa421fed2d36c8
), findo o qual passará correr prazo de 05 (cinco) dias para impugnação a ser apresentada em
petição fundamentada, podendo relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35). E, para que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35). E, para que
chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou a MMª.
Juíza Eleitoral, que se expedisse o presente Edital, que será afixado no lugar de costume, no
Fórum Eleitoral Local, bem como no DJE/MA. Dado e passado nesta cidade de Pedreiras-MA,
sede da 09ª Zona Eleitoral, ao trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (30.07.2020).
Eu, ___(Hade Make de Sousa Carvalho, Analista Judiciário, o digitei, o conferi e o subscrevi.
Hade Make de Sousa Carvalho
Analista Judiciário da 09ª ZE
CERTIDÃO
Certifico que nesta data encaminhei para publicação no DJE. dou fé.
Pedreiras/MA, 30 de julho de 2020.
Hade Make de Sousa Carvalho
Analista Judiciário da 09ª ZE

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600035-95.2020.6.10.0009
PROCESSO

: 0600035-95.2020.6.10.0009 PETIÇÃO CÍVEL (PEDREIRAS - MA)

RELATOR

: 009ª ZONA ELEITORAL DE PEDREIRAS MA

RESPONSÁVEL

: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE -SD

RESPONSÁVEL

: EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

RESPONSÁVEL

: JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO

: WESCLEY BRITO DA SILVA (20191/MA)

RESPONSÁVEL

: LUIZ AMORIM FERNANDES JUNIOR

PODER

JUDICIÁRIOTRIBUNAL

REGIONAL

ELEITORAL

DO

MARANHÃOCARTÓRIO

ELEITORAL DA 09ª ZONA - PEDREIRAS-MARua das Laranjeiras n.º 1477 - Bairro Goiabal - CEP:
65725-000 - Fone: (99) 3642-2405 (email: zona 009@tre-ma.jus.br) EDITAL COM PRAZO DE 20
DIAS
De ordem da MMª Juíza Eleitoral, Larissa Rodrigues Tupinambá Castro, Titular da 09ª Zona de
Pedreiras/MA, no uso de suas atribuições legais, e na forma do disposto nos arts. 31 c/c art. 59,
ambos da Resolução TSE n.º 23.464/2015 etc...
FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem,
especialmente ao Ministério Público Eleitoral e aos Partidos Políticos sob Jurisdição desta 09ª
Zona Eleitoral, que nos termos dos arts. 31,§§ 1º e 2º c/c art. 59, todos da Resolução TSE n.
23.464/2015, o(s) dirigentes Regionais do Partido Solidariedade - SD, Senhores Presidente José
Simplício Alves de Araújo e Tesoureiro Luis Amorim Fernandes Júnior , apresentaram, perante
este Juízo Eleitoral, com fulcro no §5º, do art. 28 daquela Resolução, pedido de regularização
instruído com peças e documentos relativos às contas do exercício financeiro 2016, para efeito de
suspensão das sanções decorrentes da sentença proferida nos autos do processo n.º 23644.2017.6.10.0009, que julgaram não prestadas as contas do referido exercício financeiro,
facultando - se, a qualquer interessado, examinar, no prazo de 15 (quinze) dias, a Demonstração
do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, com acesso pelo link (
https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?

idProcesso=196189&ca=0489009cd723a30507256352200bf73209f90d21d3185b0d78e742fe2badbe8fa421fed2d36c8
), findo o qual passará correr prazo de 05 (cinco) dias para impugnação a ser apresentada em
petição fundamentada, podendo relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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petição fundamentada, podendo relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35). E, para que
chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou a MMª.
Juíza Eleitoral, que se expedisse o presente Edital, que será afixado no lugar de costume, no
Fórum Eleitoral Local, bem como no DJE/MA. Dado e passado nesta cidade de Pedreiras-MA,
sede da 09ª Zona Eleitoral, ao trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (30.07.2020).
Eu, ___(Hade Make de Sousa Carvalho, Analista Judiciário, o digitei, o conferi e o subscrevi.
Hade Make de Sousa Carvalho
Analista Judiciário da 09ª ZE
CERTIDÃO
Certifico que nesta data encaminhei para publicação no DJE. dou fé.
Pedreiras/MA, 30 de julho de 2020.
Hade Make de Sousa Carvalho
Analista Judiciário da 09ª ZE

12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600297-72.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600297-72.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ÁGUA
DOCE DO MARANHÃO - MA)

RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE ARAIOSES MA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE
ADVOGADO
TERCEIRO
INTERESSADO

: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PROV. MUNICIPAL DE AGUA DOCE
DO MARANHAO/MA
: FRANCISCO WENEY NECO DA SILVA (14805/PI)
: Procuradoria Regional Eleitoral

REQUERENTE

: JOSE WILSON DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADO

: FRANCISCO WENEY NECO DA SILVA (14805/PI)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EDITAL Nº 26 - TRE-MA/ZE/ZE-12 SEI
RELAÇÃO DE PARTIDO(S) QUE APRESENTARAM
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS NO EXERCÍCIO 2019
PRAZO 3 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Doutor MARCELO FONTENELE VIEIRA, MM. Juiz da 12ª Zona Eleitoral em
Araioses/MA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o
presente edital ou que dele tiverem conhecimento, em obediência ao disposto no art. 44, I da
Resolução TSE n.º23.604/2019, a relação de partido(s) político(s) pertencentes a esta 12ªZE que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de
2019, autorizada pelo art. 28, §4º da supra citada resolução, facultando a qualquer interessado, de
forma fundamentada, a impugnação no prazo de (3) três dias, contados da publicação do presente
edital.
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PC do B - ÁGUA DOCE DO MARANHÃO/MA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PC do B - ÁGUA DOCE DO MARANHÃO/MA
Presidente / Tesoureiro: JOSÉ WILSON DOS SANTOS ARAUJO / LUCAS DA SILVA
Araioses/MA, 30 de julho de 2020.
(Assinatura SEI código verificador 1290189 e o código CRC BCDC9817)
MARCELO FONTENELE VIEIRA
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600073-98.2020.6.10.0012
PROCESSO

: 0600073-98.2020.6.10.0012 REPRESENTAÇÃO (ARAIÓSES - MA)

RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE ARAIOSES MA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTADO : VALÉRIA CRISTINA PIMENTEL LEAL "VALÉRIA DO MANIN"
ADVOGADO
REPRESENTANTE
ADVOGADO

: DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA (9022/MA)
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC DO MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA
: MARTINHO ALVES DO NASCIMENTO NETO (14486/PI)

TRIBUNAL REGIONAL DO MARANHÃO
12ª ZONA ELEITORAL - ARAIOSES/MA
REPRESENTAÇÃO (11541) 0600073-98.2020.6.10.0012
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Araioses/MA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARTINHO ALVES DO NASCIMENTO NETO - PI14486
REPRESENTADA: VALÉRIA CRISTINA PIMENTEL LEAL, a "VALÉRIA DO MANIN"
Advogado do(a) REPRESENTADO: DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA - MA9022,
TARSIS COELHO DA CUNHA AZEVEDO - MA20582
SENTENÇA
O PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC de Araioses/MA, através de seu representante, CRISTINO
GONÇALVES DE ARAÚJO, formulou a presente representação em face de VALÉRIA CRISTINA
PIMENTEL LEAL, a "VALÉRIA DO MANIN", todos já devidamente qualificados nos autos,
alegando que praticou campanha eleitoral antecipada através de postagens em redes sociais, na
internet. Requereu liminar para a imediata retirada do vídeo, sob a alegação de que se trata de
propaganda irregular (antecipada) e que sua visualização causaria desequilíbrio no pleito vindouro.
Exordial acompanhada de documentos (ID 2630215), dentre eles: atos constitutivos do
Representante e o vídeo contestado. Sob o ID 2658086 foi juntada documentação, conforme
decisão (ID 2643597).
O pedido liminar foi indeferido (ID 2643597).
Citado, o Representado apresentou defesa sob ID 2754311, requerendo a improcedência do
pedido.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer fundamentado (ID 2928436),
pugnou pela procedência do pedido, afirmando restar explicitamente caracterizada a propaganda
eleitoral antecipada ilícita, evidenciando em vários trechos do parecer que: "não é a ausência de
pedido expresso de voto que vai classificar a propaganda eleitoral como antecipada ou não, mas
todo o contexto fático somado a interpretação sistemática da lei eleitoral que levarão a conclusão
sobre a publicidade extemporânea."
Relatados. DECIDO.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Relatados. DECIDO.
Inicialmente, registro que a regra contida no art. 36-A, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97)
funciona como se fosse uma excludente da propaganda eleitoral ilegal antecipada. É que o art. 36,
imediatamente anterior, veda qualquer tipo de propaganda antecipada, isto é, aquela realizada
antes do dia 26 de setembro de 2020.
Portanto, a regra geral é a proibição de propaganda antecipada, contudo o art. 36-A traz situações
especiais (exceções) à regra geral, permitindo que determinados atos sejam praticados sem
configurar propaganda antecipada.
Sendo a norma contida no art. 36-A excepcional, ou seja, excludente de propaganda eleitoral
antecipada, deve sua interpretação ser restritiva, ou seja, apenas aqueles atos expressamente
previstos na referida norma são autorizados, stricto sensu.
De fato, não se admite qualquer interpretação extensiva das referidas exceções, sob pena de
tornar despicienda a vedação da propaganda antecipada.
Com esta breve encetadura, passo ao julgamento de mérito propriamente dito.
Trata-se de vídeo divulgado na internet, assumidamente produzido e publicado pela representada,
em que descreve sua trajetória, e, sob sua ótica, suas qualidades pessoais, como política, inclusive
trazendo à baila seus supostos feitos enquanto fora prefeita. Consta diversos depoimentos de
pessoas que a seguem em suas redes sociais e que exaltam suas qualidades pessoais. Afirma ser
pré-candidata se apresentando como a melhor opção para administrar Araioses. Ao final verifica-se
o "slogan" "#TôComVocêDenovo", acompanhado da legenda e número do partido.
O art. 36-A, da Lei das Eleições, autoriza a manifestação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas abstratamente consideradas, ou seja, quais são as ideias, juízos e conclusões,
do pré-candidato ou partido sobre um determinado assunto. Incluem-se na permissão as visões
políticas do pré-candidato ou do partido sobre economia, segurança, saúde, habitação, mobilidade
urbana e etc.
In casu, não vislumbro pedido explícito ou expresso de voto, pois não configura propaganda
antecipada ou subliminar em rede social na internet (WhatsApp/Facebook/Instragan) a divulgação
de pré-candidatura, em que se destaca as qualidades pessoais e ações políticas que se pretende
desenvolver ou até relembrar feitos de gestões passadas, sem, todavia, demonstrar pedido
explícito de voto, inclusive com o uso, a título de lema ou slogan, de expressão, frase ou nome
posteriormente a ser atribuído à coligação.
Diferentemente de um passado recente, a escolha do legislador foi reduzir o período de campanha
oficial, e, como forma de contribuir com o debate político mais amplo deu maior liberdade a
exposição de ideias e projetos políticos dos pretensos candidatos ao pleito vindouro, inclusive com
a expressa anuência legal, de sua exposição por meio da internet, limitando-se apenas ao pedido
explícito de votos, bem como, por óbvio, ao uso de meios que são vedados durante o período de
campanha dos candidatos.
A prudência alvitra, assim como a própria legislação eleitoral, que a intervenção da Justiça Eleitoral
seja a mínima possível no debate e propaganda eleitoral, incluindo nesse contexto o permissivo da
exposição dos pré-candidatos, e assim, contribuindo com o processo democrático e não correndo
o risco do engessamento de ideias e projetos o que somente favorece ao "status quo".
Não foi sem razão que o legislador usou a expressão "pedido explícito de votos", uma vez que, por
óbvio, a simples menção de ser um pretenso candidato já leva ao pedido implícito de votos, e, a
exposição do pré-candidato de suas qualidades pessoais e projetos não tem outra razão senão
causar nos eleitores uma fidelidade e crença que ele será a melhor opção. Desse modo ao cercear
tais condutas estaria a Justiça Eleitoral atuando como um censor.

Com efeito, só é aplicável a multa por propaganda antecipada quando restar provada a vontade
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 133

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

18

Com efeito, só é aplicável a multa por propaganda antecipada quando restar provada a vontade
livre e cônscia do indivíduo, extraída da contextualização e das circunstâncias da veiculação da
publicidade, de que o ato de propaganda tenha alcançado o eleitorado em geral com a explicitação
do pedido de voto, o que, entendo, não ocorreu no presente caso, impondo-se a improcedência do
pedido.
Ante o exposto, NÃO ACOLHO o pedido da presente representação, julgando o feito com
resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Registre-se. Publique-se, inclusive para fins de intimação.
Cópia desta decisão servirá como mandado ou ofício, dispensada a elaboração de qualquer outro
expediente.
Araioses, 29/07/2020.
MARCELO FONTENELE VIEIRA
Juiz Eleitoral titular da 12ª Zona (biênio 2019/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600066-09.2020.6.10.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600066-09.2020.6.10.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ARAIÓSES MA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE ARAIOSES MA

REQUERENTE : KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA
ADVOGADO

: JOSE DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (15079/PI)

REQUERIDO

: DEMOCRATAS - ARAIOSES - MA - MUNICIPAL

FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) 0600066-09.2020.6.10.0012
REQUERENTE: DEMOCRATAS - ARAIOSES - MA - MUNICIPAL
PRESIDENTE: KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - PI15079
Assunto: Declaração de ausência de movimentação financeira - Exercício 2019
sentença
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2019,
apresentadas pelo partido DEMOCRATAS-DEM, em Araioses/MA (ID 2072908), nos termos do art.
28, §4º da Resolução TSE nº 23.604/2019, considerando a atual redação do artigo 32, §4º da Lei
dos Partidos Políticos (9.096/95).
O Parecer Técnico foi apresentado (ID 2311108).
Com vista dos autos, o(a) representante do Ministério Público Eleitoral quedou-se, mesmo sendo
renovado o prazo (ID 2969160).
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A análise dos autos me permite concluir pela regularidade do presente feito
Satisfeitas as exigências legais previstas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/2019,
especialmente, as expostas no art. 44 com a publicação de edital e demais atos, sem que
houvesse nenhuma impugnação e/ou manifestação desfavorável pelo órgão técnico e pelo
Ministério Público Eleitoral.
Ante o exposto, e, em consonância ao comando legal, notadamente previsto na Resolução TSE nº
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Ante o exposto, e, em consonância ao comando legal, notadamente previsto na Resolução TSE nº
23.604/2019 em seu art. 44, VIII, 'a', determino o imediato arquivamento da presente declaração
apresentada pelo partido DEMOCRATAS-DEM, em Araioses/MA, e, considere-se para todos os
efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cópia desta sentença servirá como mandado ou ofício, dispensada a elaboração de qualquer outro
expediente.
Após o trânsito em julgado registre-se no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO) e arquive-se o presente feito.
Araioses/MA, 30 de julho de 2020.
Marcelo Fontenele Vieira
Juiz Eleitoral

27ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600017-20.2020.6.10.0027
PROCESSO

: 0600017-20.2020.6.10.0027 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ARARI - MA)

RELATOR

: 027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA

REQUERENTE : DEMOCRATAS - DEM DE ARARI-MA
ADVOGADO

: MACILIO RIBEIRO DE ALMEIDA (1518200/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-20.2020.6.10.0027 / 027ª ZONA
ELEITORAL DE ARARI MA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM DE ARARI-MA
Advogado do(a) REQUERENTE: MACILIO RIBEIRO DE ALMEIDA - MA1518200-A
DESPACHO
Determino abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os
documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias. Após, voltem os autos
conclusos para julgamento.
Arari, 29 de julho de 2020
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz Eleitoral da 27ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600016-35.2020.6.10.0027
PROCESSO

: 0600016-35.2020.6.10.0027 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ARARI - MA)

RELATOR

: 027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERENTE : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO

: CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA (10710/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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JUSTIÇA ELEITORAL
027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-35.2020.6.10.0027 / 027ª ZONA
ELEITORAL DE ARARI MA
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA - MA10710
DESPACHO
Determino abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os
documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias. Após, voltem os autos
conclusos para julgamento.
Arari, 29 de julho de 2020
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz Eleitoral da 27ª ZE

28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600039-75.2020.6.10.0028
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600039-75.2020.6.10.0028 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (DUQUE
BACELAR - MA)
: 028ª ZONA ELEITORAL DE COELHO NETO MA
: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE DUQUE
BACELAR - MA
: ARMSTRONG JORZINO CARNEIRO LEMOS (11195/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, Dr. MANOEL FELISMINO
GOMES NETO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou que deles tiverem conhecimento,
em obediência ao disposto art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, que o PARTIDO
CIDADANIA, sediado em Duque Bacelar/MA, através de seus responsáveis financeiros, ANTONIO
ADAILDO LISBOA DA SILVA e ROSÂNGELA MARIA BACELAR BORGES ARAUJO, Presidente e
Tesoureira, respectivamente, apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, facultando a qualquer interessado
oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do presente Edital. E
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou o
MM. Juiz Eleitoral que expedisse o presente Edital, para ser afixado no Cartório Eleitoral, no lugar
público de costume. Dado e passado nesta Cidade de Coelho Neto (MA), aos vinte e nove dias do
mês de julho do ano de dois mil e vinte (29.07.2020). Eu, Josevan Jorge da Silva, Chefe de
Cartório, o fiz digitar.
Josevan Jorge da Silva
Chefe do Cartório Eleitoral da 28ª Zona

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600040-60.2020.6.10.0028
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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: 0600040-60.2020.6.10.0028 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (DUQUE
BACELAR - MA)
: 028ª ZONA ELEITORAL DE COELHO NETO MA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
: COMITE MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE DUQUE
BACELAR/MA - PCDOB
: SANDRA MARIA DA COSTA (4650/PI)

EDITAL
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, Dr. MANOEL FELISMINO
GOMES NETO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou que deles tiverem conhecimento,
em obediência ao disposto no art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que o PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, sediado em Duque Bacelar/MA, através de seus
responsáveis financeiros, WELGE DA SILVA MORAES e ANTONIO CARLOS RAUDANY DA
SILVA ALMEIDA, Presidente e Tesoureiro, respectivamente, apresentaram DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019,
facultando a qualquer interessado oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação do presente Edital. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não
possam alegar ignorância, mandou o MM. Juiz Eleitoral que expedisse o presente Edital, para ser
afixado no Cartório Eleitoral, no lugar público de costume. Dado e passado nesta Cidade de
Coelho Neto (MA), aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (29.07.2020).
Eu, Josevan Jorge da Silva, Chefe de Cartório, o fiz digitar.
Josevan Jorge da Silva
Chefe do Cartório Eleitoral da 28ª Zona

INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600020-69.2020.6.10.0028
PROCESSO

: 0600020-69.2020.6.10.0028 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (DUQUE BACELAR - MA)

RELATOR

: 028ª ZONA ELEITORAL DE COELHO NETO MA

REQUERENTE : FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO

: LUIS FABIO PEREIRA MAIA (179960/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
028ª ZONA ELEITORAL DE COELHO NETO MA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600020-69.2020.6.10.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE
COELHO NETO MA
REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FABIO PEREIRA MAIA - MA179960-A
INTIMAÇÃO

O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) n. 0600020-69.2020.6.10.0028, nesta data.
COELHO NETO, 30 de julho de 2020.
Fica Vossa Senhoria INTIMADO para, por intermédio do advogado constituído, para que promova
a juntada, nos autos do Processo nº 0600020-69.2020.6.10.0028, das cópias dos seguintes
documentos: RG, CPF e Título Eleitoral.

34ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
DESIGNAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA "AD HOC"
PORTARIA Nº 813/2020 TRE-MA/ZE/ZE-34
O DR. HANIEL SÓSTENIS RODRIGUES DA SILVA, JUIZ DA 34ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA
RESOLUÇÃO N°. 881/2018 TRE/MA,
Considerando a inexistência de Oficiais de Justiça no quadro de servidores efetivos do TRE/MA.
Considerando a necessidade de designação de servidor para atuar como Oficial de Justiça para
cumprimento de mandados e entrega de convocações para mesários e supervisores de prédios
junto à circunscrição da 34ª Zona Eleitoral.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar, nos termos da Portaria TRE-MA nº. 881/2018, ANTÔNIO PEREIRA
FERNANDES, servidor cedido prestando serviço ao Cartório Eleitoral de São Raimundo das
Mangabeiras/MA e pertencente ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de São Raimundo das
Mangabeiras/MA (motorista no órgão de origem), para atuar como Oficial de Justiça na 34ª Zona
Eleitoral, no período de 1ª de julho de 2020 a 30 de junho de 2022.
Art. 2º. Ficam revogadas todas as portarias anteriores referentes ao assunto.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos a 1ª de julho
de 2020.
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.
São Raimundo das Mangabeiras (MA), 29 de julho de 2020.
Juiz HANIEL SÓSTENIS
Titular da 34ª Zona Eleitoral

36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL
EDITAL Nº 24 - TRE-MA/ZE/ZE-36
(DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO 2015)
PRAZO 03 (TRÊS) DIAS
A Excelentíssima Doutora SHEILA SILVA CUNHA, Juíza da 36ª Zona Eleitoral do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n.°. 23.604/2019,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que o
partido político a seguir nominado apresentou declaração de ausência de movimentação de
recursos referente ao exercício de 2015, autorizada pelo art. 28, § 4º da supracitada resolução,
ficando facultado a qualquer interessado a impugnação no prazo de três (03) dias contados da
publicação do presente edital: Comissão Provisória Municipal em Parnarama do Partido
Progressista - PROGRESSISTA, que tem como Presidente o Sr. BRUNO CARDOSO DA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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publicação do presente edital: Comissão Provisória Municipal em Parnarama do Partido
Progressista - PROGRESSISTA, que tem como Presidente o Sr. BRUNO CARDOSO DA
SILVEIRA e como Tesoureiro o senhor ANTONIO FABIO BENVINDO DA SILVA.
E, para conhecimento de todos, fez-se expedir o presente Edital, que será publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Eu, Francisco Valdo Rocha dos
Reis, Chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, preparei, conferi e subscrevo o presente edital
(Portaria nº 01/2018-36ª ZE/MA, de 08/02/2018).
FRANCISCO VALDO ROCHA DOS REIS
Chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral
Em 20 de julho de 2020.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO VALDO ROCHA DOS REIS, Chefe de
Cartório, em 29/07/2020, às 22:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

42ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600036-78.2020.6.10.0042
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600036-78.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CHAPADINHA
- MA)
: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
: DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DE MATA ROMA MA
: MARCIA MENDES AMORIM (12196/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-78.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE: DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DE MATA ROMA MA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA MENDES AMORIM - MA12196
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.

Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.
Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
Welinne de Souza Coelho
Juíza Eleitoral titular da 42ª Zona

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600022-94.2020.6.10.0042
PROCESSO
RELATOR

: 0600022-94.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MATA ROMA
- MA)
: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA

REQUERENTE : DEMOCRATAS
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA (10710/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600022-94.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MATA ROMA-MA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA - MA10710
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.
Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
WELINNE DE SOUZA COELHO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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WELINNE DE SOUZA COELHO
JUÍZA TITULAR DA 42ª ZONA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600020-27.2020.6.10.0042
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600020-27.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CHAPADINHA
- MA)
: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
CHAPADINHA - MA
: GILMARA LIMA DE ALMEIDA (6782/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-27.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
CHAPADINHA - MA
Advogado do(a) REQUERENTE: GILMARA LIMA DE ALMEIDA - MA6782
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.
Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
WELINNE DE SOUZA COELHO
JUÍZA TITULAR DA 42ª ZONA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600032-41.2020.6.10.0042
PROCESSO

: 0600032-41.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CHAPADINHA
- MA)

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA

REQUERENTE : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CHAPADINHA - MA - MUNICIPAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: IRINEU VERAS GALVAO FILHO (6707/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600032-41.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CHAPADINHA - MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IRINEU VERAS GALVAO FILHO - MA6707
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.
Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
WELINNE DE SOUZA COELHO
JUÍZA TITULAR DA 42ª ZONA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600019-42.2020.6.10.0042
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600019-42.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CHAPADINHA
- MA)
: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
CHAPADINHA - MA
: GILMARA LIMA DE ALMEIDA (6782/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-42.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
CHAPADINHA - MA
Advogado do(a) REQUERENTE: GILMARA LIMA DE ALMEIDA - MA6782
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.
Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
WELINNE DE SOUZA COELHO
JUÍZA TITULAR DA 42ª ZONA ELEITORAL

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600018-57.2020.6.10.0042
PROCESSO

: 0600018-57.2020.6.10.0042 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (CHAPADINHA - MA)

RELATOR

: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA

REQUERIDO

: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA

INTERESSADO : ROSANEA MARIA DE SOUSA PASSOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERENTE
ADVOGADO

: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B DE CHAPADINHA MA
: LOREN SHELLEN GALVAO GOMES MOURAO (1767300/MA)

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600018-57.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA ELEITORAL DE
CHAPADINHA MA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B - DE
CHAPADINHA MA
INTERESSADO: ROSANEA MARIA DE SOUSA PASSOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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INTERESSADO: ROSANEA MARIA DE SOUSA PASSOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LOREN SHELLEN GALVAO GOMES MOURAO - MA1767300-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
SENTENÇA
Trata-se de pedido de reversão de cancelamento de filiação apresentado pelo órgão municipal do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B - de CHAPADINHA em favor da senhora
ROSANEA MARIA DE SOUSA PASSOS, já devidamente qualificada nos autos.
Pondera-se na inicial que a citada eleitora é regularmente filiada ao PCdoB local desde o dia 06
(seis) de outubro de 2011 e que foi surpreendida pela ausência de registro de tal filiação no
sistema apropriado desta Justiça especializada, a saber: no Sistema de Filiação Partidária (FILIA).
Qualifica, a seu turno, citada ausência a título de "grave erro de processamento", ao mesmo tempo
em que ressalta não ter requerido a desfiliação ao Juízo Eleitoral.
Ao final, pugna pela validade da filiação ao PCdoB desde 01/10/2011, alterando-se o sistema para
os devidos fins.
O requerente juntou aos autos (ID 1366769), para fins de comprovação, a certidão contestada, a
relação de eleitores filiados ao partido político, na qual consta a regularidade da situação descrita,
e, por fim, a declaração da interessada de que não solicitou seu desligamento.
Aberta vista dos autos ao parquet, este, após ponderar, inicialmente, acerca da responsabilidade
dos partidos políticos para encaminhar à Justiça Eleitoral, nos meses de abril e outubro de cada
ano, a relação de seus filiados, ressaltou que (ID 2275267) "deve-se, salvo melhor juízo, buscar a
situação mais favorável ao eleitor, que teve sua situação registrada e juntada, a qual deve ser
interpretada com base na boa-fé objetiva. Isto Posto, requer o Ministério Público Eleitoral que seja
declarada válida a filiação em questão, devendo ser deferido o pedido, conforme solicitado".
Os autos, então, vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, no caso em questão, deve preponderar a plena aplicabilidade do princípio
constitucional da livre associação partidária.
Com efeito, no ato de filiação partidária, bem como sua manutenção ou desfiliação, deve
prevalecer a autonomia da vontade do filiado, que é livre para filiar-se, permanecer filiado ou
desfiliar-se a qualquer tempo, suportando ele os desdobramentos jurídicos ou políticos que
porventura ocorram. Tal entendimento é firmado no seguinte julgado:
Recurso Eleitoral nº 25-09.2018.6.13.0132 Procedência: 132ª Zona Eleitoral, de Itabira Recorrente:
Rodrigo Alexandre Assis Silva Recorridos: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB e
AVANTE Relator: Juiz Nicolau Lupianhes. ACÓRDÃO RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NA MESMA DATA. ANULAÇÃO DE AMBAS AS FILIAÇÕES POR DUPLICIDADE PRTB e AVANTE. Direito à liberdade de associação (art. 5º , XVII , CF ). Deve preponderar a
vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado. Recurso a que se dá
provimento. Filiação do recorrente ao PRTB (...). Belo Horizonte, 6 de setembro de 2018. Juiz
Nicolau Lupianhes Relator (DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 19/09/2018 - 19/9
/2018. Recorrente: RODRIGO ALEXANDRE)
Nos autos, não há prova de que realmente a eleitora em questão apresentou a sua desfiliação do
PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. Ademais, conforme prevê o art. 25, da citada
Resolução, as funcionalidades de reversão de cancelamento e de reversão de exclusão de registro
de filiação estão disponíveis para cumprimento de determinações judiciais.
Portanto, sem adentrar no mérito do cancelamento originário desta demanda, nem na
responsabilização do Partido requerente em manter e submeter a respectiva lista de filiados com
diligência, em homenagem ao princípio constitucional da livre associação partidária e considerando
boa-fé objetiva, como bem ponderado pelo parquet, creio que a vontade da eleitora deve ser
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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boa-fé objetiva, como bem ponderado pelo parquet, creio que a vontade da eleitora deve ser
respeitada.
Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido e DETERMINO o registro
da reversão do cancelamento da filiação ao PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL da
senhora ROSANEA MARIA DE SOUSA PASSOS, para restabelecer como válida a filiação da
eleitora ao citado partido desde 01/10/2011.
Registre-se. Publique-se. intime-se.
Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
WELINNE DE SOUZA COELHO
JUÍZA TITULAR DA 42ª ZONA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600029-86.2020.6.10.0042
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600029-86.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CHAPADINHA
- MA)
: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CHAPADINHA - MA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: IRINEU VERAS GALVAO FILHO (6707/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-86.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CHAPADINHA - MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IRINEU VERAS GALVAO FILHO - MA6707
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.

Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600034-11.2020.6.10.0042
PROCESSO
RELATOR

: 0600034-11.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(CHAPADINHA - MA)
: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA

RESPONSÁVEL : MARISE BACELAR NUNES PEREIRA
ADVOGADO

: FABYO BARROS LIMA (40955/DF)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : TIAGGO EMANUEL VIEIRA PORTO SANTOS REIS
ADVOGADO

: FABYO BARROS LIMA (40955/DF)

REQUERENTE : CIDADANIA CHAPADINHA - MA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: FABYO BARROS LIMA (40955/DF)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-11.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE: CIDADANIA CHAPADINHA - MA - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: MARISE BACELAR NUNES PEREIRA, TIAGGO EMANUEL VIEIRA PORTO
SANTOS REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: FABYO BARROS LIMA - DF40955
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FABYO BARROS LIMA - DF40955
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FABYO BARROS LIMA - DF40955
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.

Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
WELINNE DE SOUZA COELHO
Juíza titular da 42ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600023-79.2020.6.10.0042
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600023-79.2020.6.10.0042 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MATA ROMA
- MA)
: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO DE MATA ROMA MA
: CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA (10710/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-79.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
REQUERENTE:

COMISSAO

PROVISORIA

MUNICIPAL

DO

PARTIDO

REPUBLICANO

BRASILEIRO DE MATA ROMA MA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA - MA10710
DESPACHO
Proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Efetue-se o processamento do feito nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, haja
vista que, a teor de seu §1º, art. 65, as disposições processuais previstas na citada resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
apesar de suas disposições não atingirem o mérito dos processos de prestação de contas relativos
aos exercícios anteriores ao da sua vigência (art. 65, caput).
Publique-se edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com o nome do órgão partidário e do
respectivo responsável, para que, no prazo de 3 (três) dias, os interessados apresentem
impugnações.
Ato contínuo, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do §7º do art. 6º dessa resolução; bem como a colheita e certificação
nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, a Unidade Técnica deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
documentação acima apresentada.
Expedida a manifestação da unidade técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público para
manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, em seguida, os autos conclusos para
apreciação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Chapadinha, data do sistema (29/07/2020).
WELINNE DE SOUZA COELHO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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WELINNE DE SOUZA COELHO
JUÍZA TITULAR DA 42ª ZONA ELEITORAL

54ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600004-37.2020.6.10.0054
PROCESSO
RELATOR

: 0600004-37.2020.6.10.0054 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (JOSELÂNDIA
- MA)
: 054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA

REQUERENTE : MDB - JOSELANDIA-MA - MUNICIPAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI (8853/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600004-37.2020.6.10.0054 / 054ª ZONA
ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
REQUERENTE: MDB - JOSELANDIA-MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI - MA8853
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela Direção
Municipal do MDB - do Município de JOSELÂNDIA/MA, por meio de seu presidente, Sr. DERICK
PEREIRA MENESES, relativamente ao exercício financeiro de 2019, ao alegar que o órgão
partidário não movimentou recursos financeiros e não arrecadou bens estimáveis em dinheiro, para
fins de aplicação do art.28, § 4º da Lei nº 23.604/2019.
Consoante análise técnica, o edital, a que se refere o artigo 44, inciso I, Resolução TSE nº 23. 604
/2019, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE /MA, não havendo, apresentação de
impugnação por qualquer interessado no prazo estipulado pela norma. Em consulta ao Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, observou-se a inexistência de movimentação financeira pelo
partido e não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. ( Id. nº
2491475)
É o relatório. Decido.
Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionada à ausência de movimentação de
recursos e consequente análise pela Justiça Eleitoral à luz da legislação vigente.
Razão assiste ao órgão partidário municipal, eis que a Lei nº 13.165/2015, publicada no Diário
Oficial da União de 29 de setembro de 2015, acrescentou o § 4º ao artigo 32, Lei nº 9.096/1995, in
verbis:
Artigo 32. (...) § 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à

Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015) (...)
Por sua vez, a Resolução nº 23.604/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), regulamenta a
matéria e confirma a legalidade da utilização da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Diante do exposto, à vista da inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada
em extratos bancários, bem como da ausência de objeção por parte do órgão responsável pela
análise técnica e do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 32,
§ 4º, Lei nº 9.096/1995, ao solucionar o mérito do processo, DECLARO a direção municipal do
MDB, do Município de Joselândia, desobrigada de prestar contas à Justiça Eleitoral, relativamente
ao exercício financeiro de 2019, e determino o arquivamento do processo, considerando, para
todos os efeitos, como aprovadas, as respectivas contas, nos moldes do artigo 44, inciso VIII,
alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Registre-se esta sentença no SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, via DJE - Diário da Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, arquive-se.
Presidente Dutra/MA, 21 de julho de 2020.
Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito Titular da 54ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600004-37.2020.6.10.0054
PROCESSO
RELATOR

: 0600004-37.2020.6.10.0054 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (JOSELÂNDIA
- MA)
: 054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA

REQUERENTE : MDB - JOSELANDIA-MA - MUNICIPAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI (8853/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600004-37.2020.6.10.0054 / 054ª ZONA
ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
REQUERENTE: MDB - JOSELANDIA-MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI - MA8853
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela Direção
Municipal do MDB - do Município de JOSELÂNDIA/MA, por meio de seu presidente, Sr. DERICK
PEREIRA MENESES, relativamente ao exercício financeiro de 2019, ao alegar que o órgão
partidário não movimentou recursos financeiros e não arrecadou bens estimáveis em dinheiro, para
fins de aplicação do art.28, § 4º da Lei nº 23.604/2019.
Consoante análise técnica, o edital, a que se refere o artigo 44, inciso I, Resolução TSE nº 23. 604
/2019, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE /MA, não havendo, apresentação de
impugnação por qualquer interessado no prazo estipulado pela norma. Em consulta ao Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, observou-se a inexistência de movimentação financeira pelo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Prestação de Contas Anuais - SPCA, observou-se a inexistência de movimentação financeira pelo
partido e não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. ( Id. nº
2491475)
É o relatório. Decido.
Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionada à ausência de movimentação de
recursos e consequente análise pela Justiça Eleitoral à luz da legislação vigente.
Razão assiste ao órgão partidário municipal, eis que a Lei nº 13.165/2015, publicada no Diário
Oficial da União de 29 de setembro de 2015, acrescentou o § 4º ao artigo 32, Lei nº 9.096/1995, in
verbis:
Artigo 32. (...) § 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015) (...)
Por sua vez, a Resolução nº 23.604/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), regulamenta a
matéria e confirma a legalidade da utilização da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Diante do exposto, à vista da inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada
em extratos bancários, bem como da ausência de objeção por parte do órgão responsável pela
análise técnica e do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 32,
§ 4º, Lei nº 9.096/1995, ao solucionar o mérito do processo, DECLARO a direção municipal do
MDB, do Município de Joselândia, desobrigada de prestar contas à Justiça Eleitoral, relativamente
ao exercício financeiro de 2019, e determino o arquivamento do processo, considerando, para
todos os efeitos, como aprovadas, as respectivas contas, nos moldes do artigo 44, inciso VIII,
alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Registre-se esta sentença no SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, via DJE - Diário da Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, arquive-se.
Presidente Dutra/MA, 21 de julho de 2020.
Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito Titular da 54ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600005-22.2020.6.10.0054
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600005-22.2020.6.10.0054 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(JOSELÂNDIA - MA)
: 054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO

: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI (8853/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600005-22.2020.6.10.0054 / 054ª ZONA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600005-22.2020.6.10.0054 / 054ª ZONA
ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI - MA8853
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela Direção
Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB- do Município de JOSELÂNDIA/MA, por
meio de seu presidente, Sr. MADSON FEITOSA SOARES, relativamente ao exercício financeiro de
2019, ao alegar que o órgão partidário não movimentou recursos financeiros e não arrecadou bens
estimáveis em dinheiro, para fins de aplicação do art.28, § 4º da Lei nº 23.604/2019.
Consoante análise técnica, o edital, a que se refere o artigo 44, inciso I, Resolução TSE nº 23. 604
/2019, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE/MA, não havendo, apresentação de
impugnação por qualquer interessado no prazo estipulado pela norma. Em consulta ao Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, observou-se a inexistência de movimentação financeira pelo
partido e não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. ( Id. nº
2509384)
É o relatório. Decido.
Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionada à ausência de movimentação de
recursos e consequente análise pela Justiça Eleitoral à luz da legislação vigente.
Razão assiste ao órgão partidário municipal, eis que a Lei nº 13.165/2015, publicada no Diário
Oficial da União de 29 de setembro de 2015, acrescentou o § 4º ao artigo 32, Lei nº 9.096/1995, in
verbis:
Artigo 32. (...) § 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015) (...)
Por sua vez, a Resolução nº 23.604/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), regulamenta a
matéria e confirma a legalidade da utilização da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Diante do exposto, à vista da inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada
em extratos bancários, bem como da ausência de objeção por parte do órgão responsável pela
análise técnica e do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 32,
§ 4º, Lei nº 9.096/1995, ao solucionar o mérito do processo, DECLARO a direção municipal do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB do Município de Joselândia, desobrigada de prestar
contas à Justiça Eleitoral, relativamente ao exercício financeiro de 2019, e determino o
arquivamento do processo, considerando, para todos os efeitos, como aprovadas, as respectivas
contas, nos moldes do artigo 44, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Registre-se esta sentença no SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, via DJE - Diário da Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, arquive-se.
Presidente Dutra/MA, 21 de julho de 2020.
Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito Titular da 54ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600005-22.2020.6.10.0054

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600005-22.2020.6.10.0054
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-22.2020.6.10.0054 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(JOSELÂNDIA - MA)
: 054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA

REQUERENTE : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI (8853/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600005-22.2020.6.10.0054 / 054ª ZONA
ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI - MA8853
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela Direção
Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB- do Município de JOSELÂNDIA/MA, por
meio de seu presidente, Sr. MADSON FEITOSA SOARES, relativamente ao exercício financeiro de
2019, ao alegar que o órgão partidário não movimentou recursos financeiros e não arrecadou bens
estimáveis em dinheiro, para fins de aplicação do art.28, § 4º da Lei nº 23.604/2019.
Consoante análise técnica, o edital, a que se refere o artigo 44, inciso I, Resolução TSE nº 23. 604
/2019, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE/MA, não havendo, apresentação de
impugnação por qualquer interessado no prazo estipulado pela norma. Em consulta ao Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, observou-se a inexistência de movimentação financeira pelo
partido e não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. ( Id. nº
2509384)
É o relatório. Decido.
Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionada à ausência de movimentação de
recursos e consequente análise pela Justiça Eleitoral à luz da legislação vigente.
Razão assiste ao órgão partidário municipal, eis que a Lei nº 13.165/2015, publicada no Diário
Oficial da União de 29 de setembro de 2015, acrescentou o § 4º ao artigo 32, Lei nº 9.096/1995, in
verbis:
Artigo 32. (...) § 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015) (...)
Por sua vez, a Resolução nº 23.604/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), regulamenta a
matéria e confirma a legalidade da utilização da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Diante do exposto, à vista da inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada
em extratos bancários, bem como da ausência de objeção por parte do órgão responsável pela
análise técnica e do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 32,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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análise técnica e do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 32,
§ 4º, Lei nº 9.096/1995, ao solucionar o mérito do processo, DECLARO a direção municipal do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB do Município de Joselândia, desobrigada de prestar
contas à Justiça Eleitoral, relativamente ao exercício financeiro de 2019, e determino o
arquivamento do processo, considerando, para todos os efeitos, como aprovadas, as respectivas
contas, nos moldes do artigo 44, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Registre-se esta sentença no SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, via DJE - Diário da Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, arquive-se.
Presidente Dutra/MA, 21 de julho de 2020.
Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito Titular da 54ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600003-52.2020.6.10.0054
PROCESSO
RELATOR

: 0600003-52.2020.6.10.0054 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(JOSELÂNDIA - MA)
: 054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA

REQUERENTE : REPUBLICANOS - JOSELANDIA-MA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI (8853/MA)

RESPONSÁVEL : RONELD SARAIVA SOUSA
ADVOGADO

: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI (8853/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
054ª ZONA ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600003-52.2020.6.10.0054 / 054ª ZONA
ELEITORAL DE PRESIDENTE DUTRA MA
REQUERENTE: REPUBLICANOS - JOSELANDIA-MA - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: RONELD SARAIVA SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI - MA8853
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela Direção
Municipal do REPUBLICANOS - do Município de JOSELÂNDIA/MA, por meio de seu presidente,
Sr. RONELD SARAIVA SOUSA, relativamente ao exercício financeiro de 2019, ao alegar que o
órgão partidário não movimentou recursos financeiros e não arrecadou bens estimáveis em
dinheiro, para fins de aplicação do art.28, § 4º da Lei nº 23.604/2019.
Consoante análise técnica, o edital, a que se refere o artigo 44, inciso I, Resolução TSE nº 23. 604
/2019, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE/MA, não havendo, apresentação de
impugnação por qualquer interessado no prazo estipulado pela norma. Em consulta ao Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, observou-se a inexistência de movimentação financeira pelo
partido e não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. ( Id. nº
2495820)
É o relatório. Decido.
Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionada à ausência de movimentação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionada à ausência de movimentação de
recursos e consequente análise pela Justiça Eleitoral à luz da legislação vigente.
Razão assiste ao órgão partidário municipal, eis que a Lei nº 13.165/2015, publicada no Diário
Oficial da União de 29 de setembro de 2015, acrescentou o § 4º ao artigo 32, Lei nº 9.096/1995, in
verbis:
Artigo 32. (...) § 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015) (...)
Por sua vez, a Resolução nº 23.604/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), regulamenta a
matéria e confirma a legalidade da utilização da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Diante do exposto, à vista da inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada
em extratos bancários, bem como da ausência de objeção por parte do órgão responsável pela
análise técnica e do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 32,
§ 4º, Lei nº 9.096/1995, ao solucionar o mérito do processo, DECLARO a direção municipal do
REPUBLICANOS, do Município de Joselândia, desobrigada de prestar contas à Justiça Eleitoral,
relativamente ao exercício financeiro de 2019, e determino o arquivamento do processo,
considerando, para todos os efeitos, como aprovadas, as respectivas contas, nos moldes do artigo
44, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Registre-se esta sentença no SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, via DJE - Diário da Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, arquive-se.
Presidente Dutra/MA, 21 de julho de 2020.
Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito Titular da 54ª Zona Eleitoral

PORTARIAS
CORREÇÃO PORTARIA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Portaria Nº 731/2020 TRE-MA/ZE/ZE-54
A JUÍZA MICHELLE AMORIM SANCHO SOUZA DINIZ, TITULAR DA 54ª ZONA ELEITORAL, no
uso de suas atribuições legais RETIFICA a Portaria de Nº 698/2020 TRE-MA/ZE-54 - SEI:
Na Portaria n° 698/2020 de 07/07/2020, publicada no DJE de 08/07/2020 na seção de Portarias,
pág 59.
onde se lê :Cartório Eleitoral: (99) 3661-1400;
leia-se: Cartório Eleitoral: (99) 3663-1400.
ARIANNA RODRIGUES DE CARVALHO SARAIVA
Juíza Eleitoral em Exercício da 048º ZE/MA
Documento assinado eletronicamente por ARIANNA RODRIGUES DE CARVALHO SARAIVA,
Juiz Eleitoral, em 13/07/2020, às 15:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1283139 e o código CRC 4E2ADCAC.
0010837-51.2020.6.27.8054

1283139v5

Criado por 013252261171, versão 5 por 027339191104 em 13/07/2020 12:36:34.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Criado por 013252261171, versão 5 por 027339191104 em 13/07/2020 12:36:34.

58ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600110-64.2020.6.10.0000
PROCESSO
RELATOR
TERCEIRO
INTERESSADO

: 0600110-64.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(SENADOR LA ROCQUE - MA)
: 058ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA
: #-Procuradoria Regional Eleitoral

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE

: RAY SOUSA ALVES MIRANDA

ADVOGADO

: DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SILVA (1554800/MA)

ADVOGADO

: VALTEVAL SILVA SOUSA (14590/MA)

ADVOGADO

: RODRIGO PIRES CASTELO BRANCO NETO (1906100/MA)

REQUERENTE

: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL

ADVOGADO

: RODRIGO PIRES CASTELO BRANCO NETO (1906100/MA)

ADVOGADO

: DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SILVA (1554800/MA)

ADVOGADO

: VALTEVAL SILVA SOUSA (14590/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
058ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600110-64.2020.6.10.0000 / 058ª ZONA
ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL,
RAY SOUSA ALVES MIRANDA
Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SILVA - MA1554800-A,
VALTEVAL SILVA SOUSA - MA14590-A, RODRIGO PIRES CASTELO BRANCO NETO MA1906100-A
Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SILVA - MA1554800-A,
VALTEVAL SILVA SOUSA - MA14590-A, RODRIGO PIRES CASTELO BRANCO NETO MA1906100-A
SENTENÇA
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pela Direção
Municipal/Comissão Provisória do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de Senador La Rocque
/MA, referente ao exercício financeiro de 2019 e 2018.
O Cartório Eleitoral certificou a ausência de vigência da referida agremiação nos exercícios 2019 e
2018, conforme certidão retro (id 2910231).
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o Relatório. Decido.

A obrigatoriedade de apresentação das contas pelos partidos está adstrita àqueles períodos nos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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A obrigatoriedade de apresentação das contas pelos partidos está adstrita àqueles períodos nos
quais esteve vigente, isto porque se pressupõe que, quando a agremiação não esteve vigente para
fins eleitorais, não poderia ter tramitado recursos em seu nome.
Nesse sentido o art. 28, § 1º, I, da Resolução TSE 23.604/2019:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-as ao:
(...)
§1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos
partidários que no exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
Destaca-se o art. 485, VI, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
No caso em análise, inexiste interesse processual da parte no prosseguimento do feito, uma vez
que não se vislumbra motivação normativa para o pedido. Significa dizer que é indiferente para a
requerente o resultado do processo porque, para todos os efeitos, seu órgão nem sequer teve
funcionamento no exercício em questão.
Assim, embora a apresentação da documentação contábil pelo partido, torna-se impossível sua
análise, bem como o julgamento do mérito.
Em face das razões expostas, e considerando que o partido PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO de Senador La Rocque/MA não este vigente no exercício 2019 e 2018, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código
de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
João Lisboa/MA, 29 de julho de 2020.
Glender Malheiros Guimarães
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600021-61.2020.6.10.0058
PROCESSO
RELATOR

: 0600021-61.2020.6.10.0058 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SENADOR LA
ROCQUE - MA)
: 058ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA

REQUERENTE : WHELMA DA SILVA SOBRINHO ALENCAR
ADVOGADO

: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR (5690000/MA)

REQUERENTE : COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR (5690000/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
058ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-61.2020.6.10.0058 / 058ª ZONA
ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA
REQUERENTE: WHELMA DA SILVA SOBRINHO ALENCAR, COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR - MA5690000-A
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Advogado do(a) REQUERENTE: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR - MA5690000-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR - MA5690000-A
SENTENÇA
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pela Direção
Municipal/Comissão Provisória do PARTIDO PATRIOTA de Senador La Rocque/MA, referente ao
exercício financeiro de 2019.
O Cartório Eleitoral certificou a ausência de vigência da referida agremiação no exercício 2019,
conforme informação retro (id 2906551).
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o Relatório. Decido.
A obrigatoriedade de apresentação das contas pelos partidos está adstrita àqueles períodos nos
quais esteve vigente, isto porque se pressupõe que, quando a agremiação não esteve vigente para
fins eleitorais, não poderia ter tramitado recursos em seu nome.
Nesse sentido o art. 28, § 1º, I, da Resolução TSE 23.604/2019:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-as ao:
(...)
§1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos
partidários que no exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
Destaca-se o art. 485, VI, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
No caso em análise, inexiste interesse processual da parte no prosseguimento do feito, uma vez
que não se vislumbra motivação normativa para o pedido. Significa dizer que é indiferente para a
requerente o resultado do processo porque, para todos os efeitos, seu órgão nem sequer teve
funcionamento no exercício em questão.
Assim, embora a apresentação da documentação contábil pelo partido, torna-se impossível sua
análise, bem como o julgamento do mérito.
Em face das razões expostas, e considerando que o partido PARTIDO PATRIOTA de Senador La
Rocque/MA não esteve vigente no exercício 2019, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
João Lisboa/MA, 29 de julho de 2020.
Glender Malheiros Guimarães
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600021-61.2020.6.10.0058
PROCESSO
RELATOR

: 0600021-61.2020.6.10.0058 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SENADOR LA
ROCQUE - MA)
: 058ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA

REQUERENTE : WHELMA DA SILVA SOBRINHO ALENCAR
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR (5690000/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR (5690000/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
058ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-61.2020.6.10.0058 / 058ª ZONA
ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA
REQUERENTE: WHELMA DA SILVA SOBRINHO ALENCAR, COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR - MA5690000-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR - MA5690000-A
SENTENÇA
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pela Direção
Municipal/Comissão Provisória do PARTIDO PATRIOTA de Senador La Rocque/MA, referente ao
exercício financeiro de 2019.
O Cartório Eleitoral certificou a ausência de vigência da referida agremiação no exercício 2019,
conforme informação retro (id 2906551).
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o Relatório. Decido.
A obrigatoriedade de apresentação das contas pelos partidos está adstrita àqueles períodos nos
quais esteve vigente, isto porque se pressupõe que, quando a agremiação não esteve vigente para
fins eleitorais, não poderia ter tramitado recursos em seu nome.
Nesse sentido o art. 28, § 1º, I, da Resolução TSE 23.604/2019:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-as ao:
(...)
§1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos
partidários que no exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
Destaca-se o art. 485, VI, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
No caso em análise, inexiste interesse processual da parte no prosseguimento do feito, uma vez
que não se vislumbra motivação normativa para o pedido. Significa dizer que é indiferente para a
requerente o resultado do processo porque, para todos os efeitos, seu órgão nem sequer teve
funcionamento no exercício em questão.
Assim, embora a apresentação da documentação contábil pelo partido, torna-se impossível sua
análise, bem como o julgamento do mérito.
Em face das razões expostas, e considerando que o partido PARTIDO PATRIOTA de Senador La
Rocque/MA não esteve vigente no exercício 2019, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
João Lisboa/MA, 29 de julho de 2020.
Glender Malheiros Guimarães
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600112-34.2020.6.10.0000
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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PROCESSO

: 0600112-34.2020.6.10.0000 DIREITOS POLÍTICOS (JOÃO LISBOA - MA)

RELATOR

: 058ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO LISBOA MA

INTERESSADO

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

INTERESSADO

: JOSE ALVES DA SILVA

ADVOGADO

: RAQUEL MARTINS DE MELO BARROS (1742800/MA)

ADVOGADO

: THAWANNA CASTRO CARVALHO LIMA (1662300/MA)

ADVOGADO

: IVAN SANTOS PAIVA (21426/MA)

ADVOGADO

: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (8345/MA)

ADVOGADO

: PATRICIA COUTINHO CAVALCANTE ALBUQUERQUE (11480/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

INTERESSADO

: #-Procuradoria Regional Eleitoral
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PROC. DP 0600112-34.2020.6.10.0000
SENTENÇA
Trata-se de PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL de eleitor com direitos
políticos suspensos.
O autor afirma que fora condenado criminalmente e de forma definitiva por crime previsto no art.
129§ 9º c/c art. 147 do CP a uma pena privativa de liberdade de 5 meses de detenção em regime
aberto, com data de trânsito em julgado em 06.11.2017.
Sucede que sua audiência admonitória somente teria ocorrido em 17.12.2019, fato que impediu
que na data limite para filiação partidária o mesmo estivesse apto a filiar-se no PC do B de João
Lisboa, motivo pelo qual requereu a regularização de sua situação cadastral.
Juntou documentos.
Informações prestada pelo chefe de cartório eleitoral d]ao conta de que não houve qualquer
comunicação de extinção da pena do requerente.
Com vistas o MPE manifestou-se pelo indeferimento do pleito.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
MÉRITO:
Analisando os autos percebo que o autor pretende a regularização judicial de sua inscrição
eleitoral para fins de retirada da indicação de suspensão de direitos políticos.
Dispõe o art. 15, III da CF que a condenação criminal transitada em julgado impõe a suspensão
dos direitos políticos enquanto durar os efeitos da pena:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos
de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º,
VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Regulamentando o referido dispositivo constitucionais, adveio o art. 16 da Lei n 9.096/1995 (Lei
dos Partidos Políticos), que registra com clarividência que não é permitida a filiação partidária de
pessoa que se encontra cumprindo condenação criminal transitada em julgado:
"Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos."
Ademais, de acordo com o § 3º do art. 4º bem como o art. 13, ambos da Resolução n. 23.596/2019
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Ademais, de acordo com o § 3º do art. 4º bem como o art. 13, ambos da Resolução n. 23.596/2019
do TSE, que dispõe sobre a filiação partidária e institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), vêse que o Sistema FILIA não permite o lançamento de informações relativas às filiações partidárias
em que forem identificados erros nos registros de dados cadastrais do filiado.
"Art. 4º (...)
§ 3º Os dados inseridos no Filia terão por base as informações fornecidas pelos partidos políticos,
ressalvada a possibilidade de o sistema recusar pela ocorrência de eventual erro no registro de
dados cadastrais do filiado, nos termos do art. 13 desta resolução."
"Art. 13. No momento da elaboração das relações ordinária e especial será informada pelo sistema
a ocorrência de eventual erro no registro de dados cadastrais do filiado, o que impedirá sua
inclusão na relação oficial até que providenciada a correção pelo partido."
Assim, restando incontroverso que na data do requerimento de filiação partidária o autor
encontrava-se com os seus dirietos políticos suspensos, o pleito de regularização não merece
prosperar.
ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda.
Notifique-se o autor.
Ciência ao MPE.
Cumpra-se.
João Lisboa/MA, 29 de julho de 2020.
Glender Malheiros Guimarães
Juiz Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral

61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
EDITAL Nº 31-2020 - TRE-MA/ZE/ZE-61
FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS
Doutora Urbanete de Angiolis Silva, Titular da 61ª Zona Eleitoral de Esperantinópolis, Estado do
Maranhão, em cumprimento à Resolução nº 23.546/2017-TSE, Lei 90.96/95, e de ordem, Portaria
nº 2/2016-61ª ZE.
Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial, o
Ministério Público Eleitoral e os representantes dos Partidos Políticos do município de Poção de
Pedras, que, em obediência ao disposto no art. 45, I da Resolução n.º 23.546/2017-TSE, torna
público para conhecimento dos interessados que o órgão executivo municipal, abaixo discriminado,
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro,
referente ao exercício financeiro de 2017, art. 28, § 3º. facultando a qualquer interessado a
impugnação no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do presente Edital.
PARTIDO

RESPONSÁVEL

PROCESSO

MUNICÍPIO

ANO

VALNEY GOMES DE
PPS
/CIDADANIA

OLIVEIRA

0600304-

Poção de Pedras

Adv: : THIAGO LIMA DA

43.2020.6.00.0000

/MA

2017

SILVA ALVES - MA-18097
Esperantinópolis/MA, 30 de julho de 2020.
Francisco Rufino Lopes Neto
Assistente-I da 61ªZE-MA
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Assistente-I da 61ªZE-MA

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600022-37.2020.6.10.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0600022-37.2020.6.10.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(ESPERANTINÓPOLIS - MA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : FRANCISCO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO

: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO (6370/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA
PROCESSO N.: Nº 0600022-37.2020.6.10.0061
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO (a) RESPONSÁVEL: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO - MA 6370
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas anual partidária do Partido Liberal - PL da cidade de
Esperantinópolis/MA, referente ao exercício de 2018.
Compulsando os autos, verifico que o referido partido não estava vigente no ano de 2018,
conforme (ID 2269195).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo quando verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual.
A hipótese dos autos é de clara perda superveniente de interesse processual, já que o partido não
estava vigente em 2018, portanto não seria necessária apresentar contas do período, ocorrendo a
perda do objeto da presente ação.
Ante ao exposto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e considerando a
perda superveniente do interesse processual da parte autora, DECRETO A EXTINÇÃO do
processo, sem resolução do mérito.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 30 de julho de 2020.
Juíza Urbanete de Angiolis Silva
Titular da 61ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600025-89.2020.6.10.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0600025-89.2020.6.10.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(ESPERANTINÓPOLIS - MA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA

RESPONSÁVEL : FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE MORAES
ADVOGADO

: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO (6370/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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JUSTIÇA ELEITORAL
061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA
PROCESSO Nº 0600025-89.2020.6.10.0061
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE MORAES
ADVOGADO(a) RESPONSÁVEL: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO - MA 6370
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas anual partidária do Partido Liberal - PL da cidade de São
Raimundo do Doca Bezerra/MA, referente ao exercício de 2019.
Compulsando os autos, verifico que o referido partido não estava vigente no ano de 2019,
conforme (ID 2269621).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo quando verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual.
A hipótese dos autos é de clara perda superveniente de interesse processual, já que o partido não
estava vigente em 2019, portanto não seria necessária apresentar contas do período, ocorrendo a
perda do objeto da presente ação.
Ante ao exposto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e considerando a
perda superveniente do interesse processual da parte autora, DECRETO A EXTINÇÃO do
processo, sem resolução do mérito.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 30 de julho de 2020.
Juíza Urbanete de Angiolis Silva
Titular da 61ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600021-52.2020.6.10.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0600021-52.2020.6.10.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(ESPERANTINÓPOLIS - MA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : FRANCISCO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO

: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO (6370/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA
PROCESSO Nº 0600021-52.2020.6.10.0061
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE SOUSA SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO - MA 6370
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas anual partidária do Partido Liberal - PL da cidade de
Esperantinópolis/MA, referente ao exercício de 2019.

Compulsando os autos, verifico que o referido partido não estava vigente no ano de 2019,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Compulsando os autos, verifico que o referido partido não estava vigente no ano de 2019,
conforme (ID 2229376).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo quando verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual.
A hipótese dos autos é de clara perda superveniente de interesse processual, já que o partido não
estava vigente em 2019, portanto não seria necessária apresentar contas do período, ocorrendo a
perda do objeto da presente ação.
Ante ao exposto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e considerando a
perda superveniente do interesse processual da parte autora, DECRETO A EXTINÇÃO do
processo, sem resolução do mérito.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 30 de julho de 2020.
Juíza Urbanete de Angiolis Silva
Titular da 61ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600027-59.2020.6.10.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0600027-59.2020.6.10.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(ESPERANTINÓPOLIS - MA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA

RESPONSÁVEL : FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE MORAES
ADVOGADO

: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO (6370/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
061ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINÓPOLIS MA
PROCESSO Nº 0600027-59.2020.6.10.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE MORAES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO - MA 6370
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas anual partidária do Partido Liberal - PL da cidade de São
Raimundo do Doca Bezerra/MA, referente ao exercício de 2018.
Compulsando os autos, verifico que o referido partido não estava vigente no ano de 2018,
conforme (ID 2268437).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo quando verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual.
A hipótese dos autos é de clara perda superveniente de interesse processual, já que o partido não
estava vigente em 2018, portanto não seria necessária apresentar contas do período, ocorrendo a
perda do objeto da presente ação.
Ante ao exposto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e considerando a
perda superveniente do interesse processual da parte autora, DECRETO A EXTINÇÃO do
processo, sem resolução do mérito.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 30 de julho de 2020.
Juíza Urbanete de Angiolis Silva
Titular da 61ª Zona Eleitoral

63ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600039-67.2020.6.10.0063
PROCESSO

: 0600039-67.2020.6.10.0063 REPRESENTAÇÃO (CAJAPIÓ - MA)

RELATOR

: 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO BATISTA MA

REPRESENTADO

: CARLOS ROBERTO DINIZ ARAUJO

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTADO

: WAGNER JORGE MARINHO BARROS

REPRESENTANTE

: MARCONE PINHEIRO MARQUES

ADVOGADO

: DIEGO JOSE FONSECA MOURA (8192/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO BATISTA MA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600039-67.2020.6.10.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOÃO BATISTA MA
REPRESENTANTE: MARCONE PINHEIRO MARQUES
Advogado do(a) REPRESENTANTE: DIEGO JOSE FONSECA MOURA - MA8192
REPRESENTADO: CARLOS ROBERTO DINIZ ARAUJO, WAGNER JORGE MARINHO BARROS
DECISÃO
MARCONE PINHEIRO MARQUES, através de seu representante legal, ingressou com a presente
representação eleitoral imputando a CARLOS ROBERTO DINIZ ARAÚJO JÚNIOR e WAGNER
JORGE MARINHO BARROS a prática de propaganda eleitoral antecipada de cunho negativo.
Defende, em síntese, que o primeiro representado, no dia 23 de julho de 2020, postou em seu
facebook, em grupo fechado e privado, o qual é administrado e de propriedade do segundo
representado, a mensagem "É desse jeito que o time do prefeito joga, tratando os eleitores que
não são dele de "POVINHO E CANELAS CINZENTAS", imputando a mensagem como sendo do
representante.
Alega que a mensagem é inverídica, posto que se trata de uma montagem realizada no ano de
2017 por adversários políticos do ex-deputado federal, Victor Mendes, da cidade de Pinheiro/MA.
Mencionou que a postagem se refere a uma montagem, cujo contexto das conversas montadas
através do whatsapp se referem à votação de uma denúncia ofertada contra o prefeito Luciano
Genésio, do município de Pinheiro/MA.
Narra, ainda, que os fatos afrontam a honra do representante e pré-candidato à reeleição,
alegando violação ao disposto no art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97.
Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a retirada da mensagem que se encontra no
grupo de facebook "Cajapió City", juntamente com as fotografias que foram anexadas, sob pena de
multa em caso de descumprimento.
É o relatório. DECIDO.

Passando a análise da tutela provisória, o art. 294 do Código de Processo Civil estabeleceu os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Passando a análise da tutela provisória, o art. 294 do Código de Processo Civil estabeleceu os
fundamentos de urgência ou de evidência, o qual baseia-se em juízo de probabilidade, ou seja,
não há certeza da existência de direito da parte, mas uma aparência de que este exista.
Com efeito, a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor tem seus requisitos autorizadores
dispostos no artigo 300, caput, e § 3° do diploma processual civil. Assim, faz-se necessário a
presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco a
resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
Diante disso, passo ao exame, em cognição sumária, dos requisitos, ab initio, da probabilidade do
direito invocado.
A legislação eleitoral estabeleceu certas limitações à propaganda eleitoral, cujo escopo é manter o
processo eleitoral incólume e livre do abuso de poder (econômico, político ou de autoridade), bem
como assegurar a isonomia entre os candidatos, conferindo-lhes as mesmas oportunidades de
forma a manter o equilíbrio da disputa.
É certo que expressiva parte da doutrina e da jurisprudência admite que a propaganda eleitoral
antecipada pode ter um cunho negativo. Porém, esta não pode ser confundida com a mera crítica,
especialmente quando realizada sobre agentes políticos no exercício de mandatos públicos. Ainda
que tais críticas tenham sido realizadas em "tons fortes", a Constituição Federal consagra a livre
manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e o direito de informação, nos termos dos
seus artigos 5°, IV, IX e XIV, e 220.
Neste sentido, vejamos:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
INTUITO DE DENEGRIR A HONRA E A IMAGEM DO ENTÃO PRÉ-CANDIDATO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA. 1. A
realização de críticas contundentes, ou até mesmo ríspidas a gestor público ou a candidato a cargo
eletivo, desde que direcionada a temas relativos à administração do Estado ou comportamento dos
políticos durante a campanha eleitoral, insere-se nos limites da livre manifestação do pensamento
ou da liberdade de expressão, postulados de guarida constitucional e caracterizadores da
liberdade de expressão. 2. O exercício da manifestação jornalística, respeitados os imperativos de
respeito à imagem pessoal de governantes e governados, insere-se no campo de adequação da
atividade de imprensa, balisa fundamental ao Estado Democrático de Direito. 3. A aferição de
possíveis violações ao direito fundamental à honra e à vida privada de figuras públicas devem ser
aquilatadas de forma diferente daquela promovida em relação a um homem comum do povo,
especialmente quando as críticas lançadas digam respeito a sua conduta no exercício do munus
público. 4. Nesse contexto, os aspectos fáticos como revelados nos autos, mostraram-se
caracterizadores de críticas jornalísticas, inexistindo, portanto, propaganda eleitoral negativa. 5.
Provimento do Recurso (TRE-MA - RE: 9054 BACABAL - MA, Relator: TYRONE JOSÉ SILVA,
Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 104, Data 12/06
/2019, Página 16/17)
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. JORNAL IMPRESSO.
PROPAGANDA

ELEITORAL

EXTEMPORÂNEA

NEGATIVA.

NÃO

CARACTERIZAÇÃO.

PROVIMENTO. 1. Não fosse suficiente a legislação eleitoral ter assegurado a divulgação de
posicionamentos pessoais, de plataformas, ações e projetos políticos no período de précampanha, a Constituição já resguardava a livre manifestação do pensamento, o direito de
existência e atuação dos meios de comunicação e a liberdade de expressão e de informação. 2.
Somente notícias que descambem para a ofensa à honra ou a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos é que são capazes de atrair a interferência da Justiça Eleitoral, que deve ser mínima. 3.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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inverídicos é que são capazes de atrair a interferência da Justiça Eleitoral, que deve ser mínima. 3.
Os elementos que a legislação eleitoral não tolera são as ofensas inverídicas, as injúrias, as
calúnias ou as difamações. 4. Matéria veiculada em meio de comunicação respaldado pela
liberdade de imprensa que traz à luz fato que, ainda que desabonador da atuação de governo ou
do agente político, diz respeito a tema de interesse político comunitário e, ainda que carregado de
juízo de valor, não revela a ocorrência de fato sabidamente inverídico e não ultrapassa o limite
próprio da informação e da contenda política, não caracterizando propaganda eleitoral negativa. 3.
Recurso provido. (TRE-PR - RE: 6855 RIO BRANCO DO SUL - PR, Relator: ADALBERTO JORGE
XISTO PEREIRA, Data de Julgamento: 05/09/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/09/2016)
É um desafio para o direito moderno controlar a desinformação transmitida pelas páginas na
internet, e ao mesmo tempo não infringir o direito à liberdade de expressão constitucionalmente
garantida.
Nos termos da Lei 12.034/09, que incluiu o art. 36-A à Lei das Eleições, com redação dada pela Lei
nº 13.165/15, não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais do candidato (positivas ou negativas), desde que
não envolvam pedido explícito de voto, situação esta que não foi comprovada nos autos a fim de
que justifique a tutela provisória pleiteada.
À vista disso, a finalidade da proibição da propaganda extemporânea é evitar o desequilíbrio e a
falta de isonomia nas campanhas eleitorais, o que não vislumbrei nos autos.
A tutela inibitória aos meios de comunicação deve ser sempre precedida de cautela e acertada
aplicação do princípio da proporcionalidade entre o que são críticas, sátiras contundentes em
relação à determinados candidatos e o que excede esse direito, com o condão de atingir a
moralidade das eleições atentando contra o princípio da igualdade de chances dos candidatos.
Observo, na espécie, que a postagem considerada pelo representante como prejudicial à sua
honra, na verdade, não constitui exemplo de propaganda eleitoral extemporânea negativa, posto
que na veiculação não há um pedido explícito para que não se vote no atual prefeito, pré-candidato
à reeleição, ou pedido de voto em um suposto candidato adversário, de modo que não se trata de
nenhum ilícito de natureza eleitoral.
Portanto, o pedido liminar de retirada da matéria de circulação cuida-se de deliberação
potencialmente gravosa às liberdades de manifestação do pensamento e de informação, a qual,
pelo menos por ora, não se justifica com base apenas na manchete impugnada.
Logo, não constato a presença do fumus boni iuris.
Quanto ao segundo requisito, não vislumbro o perigo da demora em se aguardar a decisão final de
mérito, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e após a oitiva do
Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, pelas razões acima invocadas, e por não
haver risco ao resultado útil do processo.
Determino a citação dos representados, através do whatsapp (98) 98722- 1232 e (98) 98766-0023,
para apresentação de defesa, no prazo de 2 (dois) dias.
Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, determina vista ao Ministério Público
Eleitoral pelo prazo de 1 (um) dia.
Após, voltem-me os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São João Batista (MA), 29 de julho de 2020.
MOISÉS SOUZA DE SÁ COSTA
Juiz Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral/MA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Juiz Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral/MA

PORTARIAS
PORTARIA Nº 808/2020 TRE-MA/ZE/ZE-63
PORTARIA Nº 808/2020 TRE-MA/ZE/ZE-63
O Juiz da 63ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, inciso I, a,
da Portaria TRE-MA nº 881/2018,
Considerando que cabe ao Juiz da Zona Eleitoral, conforme determina o art. 2 da Portaria 881
/2018, a designação de servidor para atuar na respectiva circunscrição como Oficial de Justiça;
Considerando que as despesas com serviços dos correios, por carta com Aviso de Recebimento
(AR) são superiores ao reembolso devido ao Oficial de Justiça nos termos da Portaria 881/2018;
Considerando que os serviços dos Correios não atendem em sua totalidade todas as localidades
dos municípios que compõem esta 63ª Zona Eleitoral e
Considerando a celeridade de que necessita o cumprimento dos atos processuais, RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, nos termos da Portaria TRE-MA nº 881/2018, o Sr. GENILSON FONSECA
FREITAS, Auxiliar Administrativo da Prefeitura Municipal de São Vicente Ferrer/MA, para atuar
como Oficial de Justiça na 63ª Zona Eleitoral, no período de 02/08/2020 a 02/08/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Certifique-se, publique-se e cumpra-se.
São João Batista/MA, em 29 de julho de 2020.
MOISÉS SOUZA DE SÁ COSTA
Juiz Eleitoral da 63ª ZE/MA

70ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600059-37.2020.6.10.0070
PROCESSO
RELATOR

: 0600059-37.2020.6.10.0070 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA LUZIA
- MA)
: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA

REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: LUIS FABIO PEREIRA MAIA (179960/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA - MA
EDITAL n.º 040/2020
(Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos) Exercício Financeiro:
2019 PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, MM. Juíza Eleitoral desta
70ª Zona Eleitoral, Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o disposto no art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,

TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os
responsáveis pela agremiação partidária abaixo relacionada, apresentaram Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, para a
prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando-se ao Ministério
Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600059-37.2020.6.10.0070 / 070ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FABIO PEREIRA MAIA - MA179960-A
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no
local de costume, desta 70ª Zona Eleitoral, pelo prazo de 03 (três) dias, e publicação no DJE
(Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - TRE/MA, nos termos
dos atuais normativos do TRE-MA, que dispõem sobre o trabalho extraordinário no âmbito da
justiça eleitoral.
DADO E PASSADO, nesta Cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão, 70ª Zona Eleitoral, no
vigésimo nono dia, do mês de julho, do ano de dois mil e vinte (29/07/2020). Eu____________
(Natali Moreira de Carvalho Campos) Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei, conferi e
assino o presente edital.
Natali Moreira de Carvalho Campos
Chefe de Cartório da 70ª zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600059-37.2020.6.10.0070
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600059-37.2020.6.10.0070 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA LUZIA
- MA)
: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: LUIS FABIO PEREIRA MAIA (179960/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA - MA
EDITAL n.º 040/2020
(Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos) Exercício Financeiro:
2019 PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, MM. Juíza Eleitoral desta
70ª Zona Eleitoral, Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o disposto no art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os
responsáveis pela agremiação partidária abaixo relacionada, apresentaram Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, para a
prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando-se ao Ministério
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando-se ao Ministério
Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600059-37.2020.6.10.0070 / 070ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FABIO PEREIRA MAIA - MA179960-A
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no
local de costume, desta 70ª Zona Eleitoral, pelo prazo de 03 (três) dias, e publicação no DJE
(Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - TRE/MA, nos termos
dos atuais normativos do TRE-MA, que dispõem sobre o trabalho extraordinário no âmbito da
justiça eleitoral.
DADO E PASSADO, nesta Cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão, 70ª Zona Eleitoral, no
vigésimo nono dia, do mês de julho, do ano de dois mil e vinte (29/07/2020). Eu____________
(Natali Moreira de Carvalho Campos) Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei, conferi e
assino o presente edital.
Natali Moreira de Carvalho Campos
Chefe de Cartório da 70ª zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600058-52.2020.6.10.0070
PROCESSO
RELATOR

: 0600058-52.2020.6.10.0070 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA LUZIA
- MA)
: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA

REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: LUIS FABIO PEREIRA MAIA (179960/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA - MA
EDITAL n.º 041/2020
(Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos) Exercício Financeiro:
2018 PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, MM. Juíza Eleitoral desta
70ª Zona Eleitoral, Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o disposto no art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os
responsáveis pela agremiação partidária abaixo relacionada, apresentaram Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, para a
prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, facultando-se ao Ministério
Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-52.2020.6.10.0070 / 070ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FABIO PEREIRA MAIA - MA179960-A
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no
local de costume, desta 70ª Zona Eleitoral, pelo prazo de 03 (três) dias, e publicação no DJE
(Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - TRE/MA, nos termos
dos atuais normativos do TRE-MA, que dispõem sobre o trabalho extraordinário no âmbito da
justiça eleitoral.
DADO E PASSADO, nesta Cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão, 70ª Zona Eleitoral, no
vigésimo nono dia, do mês de julho, do ano de dois mil e vinte (29/07/2020). Eu____________
(Natali Moreira de Carvalho Campos) Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei, conferi e
assino o presente edital.
Natali Moreira de Carvalho Campos
Chefe de Cartório da 70ª zona Eleitoral
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REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: LUIS FABIO PEREIRA MAIA (179960/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA - MA
EDITAL n.º 041/2020
(Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos) Exercício Financeiro:
2018 PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, MM. Juíza Eleitoral desta
70ª Zona Eleitoral, Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o disposto no art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os
responsáveis pela agremiação partidária abaixo relacionada, apresentaram Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, para a
prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, facultando-se ao Ministério
Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-52.2020.6.10.0070 / 070ª ZONA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-52.2020.6.10.0070 / 070ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FABIO PEREIRA MAIA - MA179960-A
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no
local de costume, desta 70ª Zona Eleitoral, pelo prazo de 03 (três) dias, e publicação no DJE
(Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - TRE/MA, nos termos
dos atuais normativos do TRE-MA, que dispõem sobre o trabalho extraordinário no âmbito da
justiça eleitoral.
DADO E PASSADO, nesta Cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão, 70ª Zona Eleitoral, no
vigésimo nono dia, do mês de julho, do ano de dois mil e vinte (29/07/2020). Eu____________
(Natali Moreira de Carvalho Campos) Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei, conferi e
assino o presente edital.
Natali Moreira de Carvalho Campos
Chefe de Cartório da 70ª zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600060-22.2020.6.10.0070
PROCESSO
RELATOR

: 0600060-22.2020.6.10.0070 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SANTA
LUZIA - MA)
: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA

REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: LUIS FABIO PEREIRA MAIA (179960/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL -SANTA LUZIA - MA
EDITAL N.° 039/2020.
De Ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 70ª Zona de Santa Luzia/MA, Estado do Maranhão,
Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, no uso de suas atribuições legais, etc. e em cumprimento à
Resolução TSE nº 23.553/2017,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital ou quem dele tiver conhecimento, a relação
de candidatos/partidos políticos pertencentes a esta 70ª ZE que apresentaram Prestação de
Contas de Campanha Final (extemporânea), do PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA
LUZIA MA, referente ao pleito de 2018.
Nos termos, da Resolução TSE nº 23.553/2017, caberá a qualquer candidato(a), partido político,
coligação, ao Ministério Público Eleitoral ou a qualquer outro interessado IMPUGNAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, em
petição fundamentada, dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
Divulga, ainda, que a Justiça Eleitoral disponibilizou as informações detalhadas sobre as
prestações de contas, bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, na
página do TSE, na Internet.
Santa Luzia/MA, 29 de julho de 2020.
Natali Moeira de Carvalho Campos
Chefe de Cartório da 70ª Zona
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Chefe de Cartório da 70ª Zona
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: 0600060-22.2020.6.10.0070 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SANTA
LUZIA - MA)
: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA LUZIA MA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: LUIS FABIO PEREIRA MAIA (179960/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL -SANTA LUZIA - MA
EDITAL N.° 039/2020.
De Ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 70ª Zona de Santa Luzia/MA, Estado do Maranhão,
Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, no uso de suas atribuições legais, etc. e em cumprimento à
Resolução TSE nº 23.553/2017,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital ou quem dele tiver conhecimento, a relação
de candidatos/partidos políticos pertencentes a esta 70ª ZE que apresentaram Prestação de
Contas de Campanha Final (extemporânea), do PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA
LUZIA MA, referente ao pleito de 2018.
Nos termos, da Resolução TSE nº 23.553/2017, caberá a qualquer candidato(a), partido político,
coligação, ao Ministério Público Eleitoral ou a qualquer outro interessado IMPUGNAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, em
petição fundamentada, dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
Divulga, ainda, que a Justiça Eleitoral disponibilizou as informações detalhadas sobre as
prestações de contas, bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, na
página do TSE, na Internet.
Santa Luzia/MA, 29 de julho de 2020.
Natali Moeira de Carvalho Campos
Chefe de Cartório da 70ª Zona

INTIMAÇÕES
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: 0600246-61.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
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: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA DO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA.

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA (1714300/MA)

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS COSTA (483300/DF)

INTERESSADO

: IZA MARIA RODRIGUES BASTOS

TERCEIRO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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: Procuradoria Regional Eleitoral

INTERESSADO

: ARNALDO SIQUEIRA MORAIS

INTERESSADO

: IVANIA MARIA CHAGAS CAVALCANTE

REQUERIDO

: JUSTIÇA ELEITORAL 70ª ZONA ELEITORAL

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

INTERESSADO

: OTAVIO RODRIGUES
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JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA-MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) / 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA LUZIA - MA.
INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
CHAGAS CAVALCANTE, ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA - DF483300-A, AUGUSTO
CARLOS BATALHA COSTA - MA1714300-A
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 70ª ZE/MA, Dra. Ivna Cristina de Melo Freire,
o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, abrangendo
a movimentação financeira do exercício financeiro de 2018, de acordo com as normas
estabelecidas pela Lei nº 9.096/95, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e demais instruções
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, pela Resolução TSE nº 23.546/2017, no
tocante ao mérito, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante a forma de apresentação e
rito processual a ser cumprido.
Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
sobre a Declaração de Ausência de Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA;
- Sistema de Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico PJe, contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e
tesoureiro, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Esta modalidade simplificada é admissível nas hipóteses em que as agremiações "não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro" no período de aferição,
possuindo requisitos próprios, dispostos nos incisos do mencionado § 4º, art. 28, diversos daqueles
relativos à modalidade tradicional de prestação de contas (art. 29 e seguintes), bem como rito
processual específico, conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a
31/12/2018, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, foi
devidamente publicada no Edital nº 035/2020 - 70ª ZE/MA no Diário da Justiça Eletrônico do TRE
/MA, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo prazo de 03 (três) dias, sem
que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
impugnação, em petição fundamentada, com provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, no Sistema PJe - TRE
/MA e PJe - TSE, e, demonstrativos publicados nos sítios eletrônicos do TSE e TRE/MA, verificouse que não foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
23.604/2019.
1. Em consulta ao relatório extraído do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias, contendo o julgamento das prestações de contas partidárias da agremiação em
questão, referente a anos anteriores, verificou-se que foram apresentadas e julgadas aprovadas ou
aprovadas com ressalvas.
2. Não há comunicações sobre prestação de contas anual de outro Partido que possa refletir na
análise desta declaração de ausência de movimentação de recursos.
1. Em complemento e de conhecimento notório, que agremiações partidárias de municípios
pequenos não possuem contribuição/arrecadação perante seus filiados e nem estrutura física,
sendo mantidas, por consequência, do desforço pessoal dos membros da executiva, em especial
do Presidente.
1. Até o presente momento, não há necessidade de solicitar outras providências, em relação a
declaração apresentada, nos termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019).

1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas (Resolução TSE nº 23.546/2017), nos termos do § 3º, art. 65,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi dispensada a Escrituração Contábil Digital - ECD, enviada via SPED, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1774 .
2. Por fim, no tocante ao recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, referente aos
serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade, foi facultado à agremiação partidária
realizar a sua contabilização, na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
moldes dos normativos atuais.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, VIII,
alínea "a", e art. 45, I, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO
FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA - MA, referente ao exercício financeiro de 2018.
A consideração de Vossa Excelência.
Santa Luzia, 29/07/2020.
NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Cartório da 70ª Zona
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JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA-MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) / 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA LUZIA - MA.
INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
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INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
CHAGAS CAVALCANTE, ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA - DF483300-A, AUGUSTO
CARLOS BATALHA COSTA - MA1714300-A
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 70ª ZE/MA, Dra. Ivna Cristina de Melo Freire,
o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, abrangendo
a movimentação financeira do exercício financeiro de 2018, de acordo com as normas
estabelecidas pela Lei nº 9.096/95, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e demais instruções
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, pela Resolução TSE nº 23.546/2017, no
tocante ao mérito, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante a forma de apresentação e
rito processual a ser cumprido.
Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
sobre a Declaração de Ausência de Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA;
- Sistema de Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico PJe, contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e
tesoureiro, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Esta modalidade simplificada é admissível nas hipóteses em que as agremiações "não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro" no período de aferição,
possuindo requisitos próprios, dispostos nos incisos do mencionado § 4º, art. 28, diversos daqueles
relativos à modalidade tradicional de prestação de contas (art. 29 e seguintes), bem como rito
processual específico, conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a
31/12/2018, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, foi
devidamente publicada no Edital nº 035/2020 - 70ª ZE/MA no Diário da Justiça Eletrônico do TRE
/MA, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo prazo de 03 (três) dias, sem
que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
impugnação, em petição fundamentada, com provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
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1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, no Sistema PJe - TRE
/MA e PJe - TSE, e, demonstrativos publicados nos sítios eletrônicos do TSE e TRE/MA, verificouse que não foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
23.604/2019.
1. Em consulta ao relatório extraído do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias, contendo o julgamento das prestações de contas partidárias da agremiação em
questão, referente a anos anteriores, verificou-se que foram apresentadas e julgadas aprovadas ou
aprovadas com ressalvas.
2. Não há comunicações sobre prestação de contas anual de outro Partido que possa refletir na
análise desta declaração de ausência de movimentação de recursos.
1. Em complemento e de conhecimento notório, que agremiações partidárias de municípios
pequenos não possuem contribuição/arrecadação perante seus filiados e nem estrutura física,
sendo mantidas, por consequência, do desforço pessoal dos membros da executiva, em especial
do Presidente.
1. Até o presente momento, não há necessidade de solicitar outras providências, em relação a
declaração apresentada, nos termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019).
1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas (Resolução TSE nº 23.546/2017), nos termos do § 3º, art. 65,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi dispensada a Escrituração Contábil Digital - ECD, enviada via SPED, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1774 .
2. Por fim, no tocante ao recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, referente aos
serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade, foi facultado à agremiação partidária
realizar a sua contabilização, na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
moldes dos normativos atuais.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, VIII,
alínea "a", e art. 45, I, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO

FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
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FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA - MA, referente ao exercício financeiro de 2018.
A consideração de Vossa Excelência.
Santa Luzia, 29/07/2020.
NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Cartório da 70ª Zona

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600246-61.2020.6.10.0000
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE

: 0600246-61.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
LUZIA - MA)
: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA DO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA.

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA (1714300/MA)

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS COSTA (483300/DF)

INTERESSADO

: IZA MARIA RODRIGUES BASTOS

INTERESSADO

: IVANIA MARIA CHAGAS CAVALCANTE

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

INTERESSADO

: OTAVIO RODRIGUES

REQUERIDO

: JUSTIÇA ELEITORAL 70ª ZONA ELEITORAL

TERCEIRO
INTERESSADO
INTERESSADO

: Procuradoria Regional Eleitoral
: ARNALDO SIQUEIRA MORAIS

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA-MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) / 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA LUZIA - MA.
INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
CHAGAS CAVALCANTE, ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA - DF483300-A, AUGUSTO
CARLOS BATALHA COSTA - MA1714300-A
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 70ª ZE/MA, Dra. Ivna Cristina de Melo Freire,
o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, abrangendo
a movimentação financeira do exercício financeiro de 2018, de acordo com as normas
estabelecidas pela Lei nº 9.096/95, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e demais instruções
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, pela Resolução TSE nº 23.546/2017, no
tocante ao mérito, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante a forma de apresentação e
rito processual a ser cumprido.

Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
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Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
sobre a Declaração de Ausência de Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA;
- Sistema de Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico PJe, contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e
tesoureiro, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Esta modalidade simplificada é admissível nas hipóteses em que as agremiações "não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro" no período de aferição,
possuindo requisitos próprios, dispostos nos incisos do mencionado § 4º, art. 28, diversos daqueles
relativos à modalidade tradicional de prestação de contas (art. 29 e seguintes), bem como rito
processual específico, conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a
31/12/2018, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, foi
devidamente publicada no Edital nº 035/2020 - 70ª ZE/MA no Diário da Justiça Eletrônico do TRE
/MA, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo prazo de 03 (três) dias, sem
que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
impugnação, em petição fundamentada, com provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, no Sistema PJe - TRE
/MA e PJe - TSE, e, demonstrativos publicados nos sítios eletrônicos do TSE e TRE/MA, verificouse que não foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
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recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
23.604/2019.
1. Em consulta ao relatório extraído do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias, contendo o julgamento das prestações de contas partidárias da agremiação em
questão, referente a anos anteriores, verificou-se que foram apresentadas e julgadas aprovadas ou
aprovadas com ressalvas.
2. Não há comunicações sobre prestação de contas anual de outro Partido que possa refletir na
análise desta declaração de ausência de movimentação de recursos.
1. Em complemento e de conhecimento notório, que agremiações partidárias de municípios
pequenos não possuem contribuição/arrecadação perante seus filiados e nem estrutura física,
sendo mantidas, por consequência, do desforço pessoal dos membros da executiva, em especial
do Presidente.
1. Até o presente momento, não há necessidade de solicitar outras providências, em relação a
declaração apresentada, nos termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019).
1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas (Resolução TSE nº 23.546/2017), nos termos do § 3º, art. 65,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi dispensada a Escrituração Contábil Digital - ECD, enviada via SPED, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1774 .
2. Por fim, no tocante ao recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, referente aos
serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade, foi facultado à agremiação partidária
realizar a sua contabilização, na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
moldes dos normativos atuais.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, VIII,
alínea "a", e art. 45, I, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO
FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA - MA, referente ao exercício financeiro de 2018.
A consideração de Vossa Excelência.
Santa Luzia, 29/07/2020.
NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Cartório da 70ª Zona

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600246-61.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600246-61.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
LUZIA - MA)

RELATOR

: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO

: JUSTIÇA ELEITORAL 70ª ZONA ELEITORAL

INTERESSADO

: ARNALDO SIQUEIRA MORAIS

INTERESSADO

: OTAVIO RODRIGUES
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: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA DO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA.

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS COSTA (483300/DF)

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA (1714300/MA)

INTERESSADO

: IZA MARIA RODRIGUES BASTOS

INTERESSADO

: IVANIA MARIA CHAGAS CAVALCANTE

TERCEIRO
INTERESSADO
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: Procuradoria Regional Eleitoral

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA-MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) / 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA LUZIA - MA.
INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
CHAGAS CAVALCANTE, ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA - DF483300-A, AUGUSTO
CARLOS BATALHA COSTA - MA1714300-A
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 70ª ZE/MA, Dra. Ivna Cristina de Melo Freire,
o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, abrangendo
a movimentação financeira do exercício financeiro de 2018, de acordo com as normas
estabelecidas pela Lei nº 9.096/95, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e demais instruções
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, pela Resolução TSE nº 23.546/2017, no
tocante ao mérito, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante a forma de apresentação e
rito processual a ser cumprido.
Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
sobre a Declaração de Ausência de Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA;
- Sistema de Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico PJe, contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e
tesoureiro, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Esta modalidade simplificada é admissível nas hipóteses em que as agremiações "não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro" no período de aferição,
possuindo requisitos próprios, dispostos nos incisos do mencionado § 4º, art. 28, diversos daqueles
relativos à modalidade tradicional de prestação de contas (art. 29 e seguintes), bem como rito
processual específico, conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a 31
/12/2018, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, foi
devidamente publicada no Edital nº 035/2020 - 70ª ZE/MA no Diário da Justiça Eletrônico do TRE
/MA, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo prazo de 03 (três) dias, sem

que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
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que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
impugnação, em petição fundamentada, com provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, no Sistema PJe - TRE
/MA e PJe - TSE, e, demonstrativos publicados nos sítios eletrônicos do TSE e TRE/MA, verificouse que não foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
23.604/2019.
1. Em consulta ao relatório extraído do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias, contendo o julgamento das prestações de contas partidárias da agremiação em
questão, referente a anos anteriores, verificou-se que foram apresentadas e julgadas aprovadas ou
aprovadas com ressalvas.
2. Não há comunicações sobre prestação de contas anual de outro Partido que possa refletir na
análise desta declaração de ausência de movimentação de recursos.
1. Em complemento e de conhecimento notório, que agremiações partidárias de municípios
pequenos não possuem contribuição/arrecadação perante seus filiados e nem estrutura física,
sendo mantidas, por consequência, do desforço pessoal dos membros da executiva, em especial
do Presidente.
1. Até o presente momento, não há necessidade de solicitar outras providências, em relação a
declaração apresentada, nos termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019).
1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas (Resolução TSE nº 23.546/2017), nos termos do § 3º, art. 65,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi dispensada a Escrituração Contábil Digital - ECD, enviada via SPED, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1774 .
2. Por fim, no tocante ao recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, referente aos
serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade, foi facultado à agremiação partidária
realizar a sua contabilização, na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
moldes dos normativos atuais.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, VIII,
alínea "a", e art. 45, I, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO
FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA - MA, referente ao exercício financeiro de 2018.
A consideração de Vossa Excelência.
Santa Luzia, 29/07/2020.
NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Cartório da 70ª Zona
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: ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
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INTERESSADO

: OTAVIO RODRIGUES
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) / 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA LUZIA - MA.
INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
CHAGAS CAVALCANTE, ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA - DF483300-A, AUGUSTO
CARLOS BATALHA COSTA - MA1714300-A
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 70ª ZE/MA, Dra. Ivna Cristina de Melo Freire,
o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, abrangendo
a movimentação financeira do exercício financeiro de 2018, de acordo com as normas
estabelecidas pela Lei nº 9.096/95, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e demais instruções
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, pela Resolução TSE nº 23.546/2017, no
tocante ao mérito, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante a forma de apresentação e
rito processual a ser cumprido.
Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
sobre a Declaração de Ausência de Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA;
- Sistema de Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico PJe, contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e
tesoureiro, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Esta modalidade simplificada é admissível nas hipóteses em que as agremiações "não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro" no período de aferição,
possuindo requisitos próprios, dispostos nos incisos do mencionado § 4º, art. 28, diversos daqueles
relativos à modalidade tradicional de prestação de contas (art. 29 e seguintes), bem como rito
processual específico, conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a
31/12/2018, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, foi
devidamente publicada no Edital nº 035/2020 - 70ª ZE/MA no Diário da Justiça Eletrônico do TRE
/MA, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo prazo de 03 (três) dias, sem
que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
impugnação, em petição fundamentada, com provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, no Sistema PJe - TRE
/MA e PJe - TSE, e, demonstrativos publicados nos sítios eletrônicos do TSE e TRE/MA, verificouse que não foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
23.604/2019.
1. Em consulta ao relatório extraído do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias, contendo o julgamento das prestações de contas partidárias da agremiação em
questão, referente a anos anteriores, verificou-se que foram apresentadas e julgadas aprovadas ou
aprovadas com ressalvas.
2. Não há comunicações sobre prestação de contas anual de outro Partido que possa refletir na
análise desta declaração de ausência de movimentação de recursos.
1. Em complemento e de conhecimento notório, que agremiações partidárias de municípios
pequenos não possuem contribuição/arrecadação perante seus filiados e nem estrutura física,
sendo mantidas, por consequência, do desforço pessoal dos membros da executiva, em especial
do Presidente.
1. Até o presente momento, não há necessidade de solicitar outras providências, em relação a
declaração apresentada, nos termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019).
1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas (Resolução TSE nº 23.546/2017), nos termos do § 3º, art. 65,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi dispensada a Escrituração Contábil Digital - ECD, enviada via SPED, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1774 .
2. Por fim, no tocante ao recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, referente aos
serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade, foi facultado à agremiação partidária
realizar a sua contabilização, na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
moldes dos normativos atuais.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, VIII,
alínea "a", e art. 45, I, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO
FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA - MA, referente ao exercício financeiro de 2018.
A consideração de Vossa Excelência.
Santa Luzia, 29/07/2020.
NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Cartório da 70ª Zona

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600246-61.2020.6.10.0000
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RELATOR

: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA

INTERESSADO

: IZA MARIA RODRIGUES BASTOS

TERCEIRO
INTERESSADO

: Procuradoria Regional Eleitoral

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO

: JUSTIÇA ELEITORAL 70ª ZONA ELEITORAL

REQUERENTE

: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA DO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA.

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS COSTA (483300/DF)

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA (1714300/MA)

INTERESSADO

: ARNALDO SIQUEIRA MORAIS

INTERESSADO

: IVANIA MARIA CHAGAS CAVALCANTE

INTERESSADO

: OTAVIO RODRIGUES
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) / 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA LUZIA - MA.
INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
CHAGAS CAVALCANTE, ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA - DF483300-A, AUGUSTO
CARLOS BATALHA COSTA - MA1714300-A
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 70ª ZE/MA, Dra. Ivna Cristina de Melo Freire,
o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, abrangendo
a movimentação financeira do exercício financeiro de 2018, de acordo com as normas
estabelecidas pela Lei nº 9.096/95, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e demais instruções
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, pela Resolução TSE nº 23.546/2017, no
tocante ao mérito, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante a forma de apresentação e
rito processual a ser cumprido.

Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
sobre a Declaração de Ausência de Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA;
- Sistema de Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico PJe, contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e
tesoureiro, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Esta modalidade simplificada é admissível nas hipóteses em que as agremiações "não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro" no período de aferição,
possuindo requisitos próprios, dispostos nos incisos do mencionado § 4º, art. 28, diversos daqueles
relativos à modalidade tradicional de prestação de contas (art. 29 e seguintes), bem como rito
processual específico, conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a
31/12/2018, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, foi
devidamente publicada no Edital nº 035/2020 - 70ª ZE/MA no Diário da Justiça Eletrônico do TRE
/MA, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo prazo de 03 (três) dias, sem
que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
impugnação, em petição fundamentada, com provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, no Sistema PJe - TRE
/MA e PJe - TSE, e, demonstrativos publicados nos sítios eletrônicos do TSE e TRE/MA, verificouse que não foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
23.604/2019.
1. Em consulta ao relatório extraído do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias, contendo o julgamento das prestações de contas partidárias da agremiação em
questão, referente a anos anteriores, verificou-se que foram apresentadas e julgadas aprovadas ou
aprovadas com ressalvas.
2. Não há comunicações sobre prestação de contas anual de outro Partido que possa refletir na
análise desta declaração de ausência de movimentação de recursos.
1. Em complemento e de conhecimento notório, que agremiações partidárias de municípios
pequenos não possuem contribuição/arrecadação perante seus filiados e nem estrutura física,
sendo mantidas, por consequência, do desforço pessoal dos membros da executiva, em especial
do Presidente.
1. Até o presente momento, não há necessidade de solicitar outras providências, em relação a
declaração apresentada, nos termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019).
1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas (Resolução TSE nº 23.546/2017), nos termos do § 3º, art. 65,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi dispensada a Escrituração Contábil Digital - ECD, enviada via SPED, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1774 .
2. Por fim, no tocante ao recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, referente aos
serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade, foi facultado à agremiação partidária
realizar a sua contabilização, na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
moldes dos normativos atuais.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, VIII,
alínea "a", e art. 45, I, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO
FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA - MA, referente ao exercício financeiro de 2018.
A consideração de Vossa Excelência.
Santa Luzia, 29/07/2020.
NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Cartório da 70ª Zona

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600246-61.2020.6.10.0000
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE

: 0600246-61.2020.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
LUZIA - MA)
: 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA DO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA.

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA (1714300/MA)

ADVOGADO

: AUGUSTO CARLOS COSTA (483300/DF)
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INTERESSADO

: ARNALDO SIQUEIRA MORAIS

INTERESSADO

: OTAVIO RODRIGUES

INTERESSADO

: IZA MARIA RODRIGUES BASTOS

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

TERCEIRO
INTERESSADO
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: Procuradoria Regional Eleitoral

INTERESSADO

: IVANIA MARIA CHAGAS CAVALCANTE

REQUERIDO

: JUSTIÇA ELEITORAL 70ª ZONA ELEITORAL

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DA 70ª ZONA ELEITORAL - SANTA LUZIA-MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) / 070ª ZONA ELEITORAL DE SANTA LUZIA MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA LUZIA - MA.
INTERESSADO: OTÁVIO RODRIGUES, IZA MARIA RODRIGUES BASTOS, IVANIA MARIA
CHAGAS CAVALCANTE, ARNALDO SIQUEIRA MORAIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA - DF483300-A, AUGUSTO
CARLOS BATALHA COSTA - MA1714300-A
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 70ª ZE/MA, Dra. Ivna Cristina de Melo Freire,
o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, abrangendo
a movimentação financeira do exercício financeiro de 2018, de acordo com as normas
estabelecidas pela Lei nº 9.096/95, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e demais instruções
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, pela Resolução TSE nº 23.546/2017, no
tocante ao mérito, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante a forma de apresentação e
rito processual a ser cumprido.
Segue o Parecer Conclusivo, elaborado pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise
sobre a Declaração de Ausência de Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA;
- Sistema de Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico PJe, contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e
tesoureiro, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Esta modalidade simplificada é admissível nas hipóteses em que as agremiações "não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro" no período de aferição,
possuindo requisitos próprios, dispostos nos incisos do mencionado § 4º, art. 28, diversos daqueles
relativos à modalidade tradicional de prestação de contas (art. 29 e seguintes), bem como rito
processual específico, conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2018 a 31
/12/2018, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018, foi
devidamente publicada no Edital nº 035/2020 - 70ª ZE/MA no Diário da Justiça Eletrônico do TRE
/MA, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo prazo de 03 (três) dias, sem

que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
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que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer interessado tenha apresentado
impugnação, em petição fundamentada, com provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após consulta ao Portal SPCA, via ODIN, módulo "Extrato Bancário", foram juntados os extratos
bancários eletrônicos, certificando-se que, não houve movimentação bancária para o período em
análise, referente a agremiação partidária em questão, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
1. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Para o próximo exercício
financeiro (2020), a obrigação será manter a conta bancária com a natureza de "Doação para
Campanha", nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº 9.504
/1997).
1. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, no Sistema PJe - TRE
/MA e PJe - TSE, e, demonstrativos publicados nos sítios eletrônicos do TSE e TRE/MA, verificouse que não foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação
partidária em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único, art. 71, ambos, da Resolução do TSE
23.604/2019.
1. Em consulta ao relatório extraído do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias, contendo o julgamento das prestações de contas partidárias da agremiação em
questão, referente a anos anteriores, verificou-se que foram apresentadas e julgadas aprovadas ou
aprovadas com ressalvas.
2. Não há comunicações sobre prestação de contas anual de outro Partido que possa refletir na
análise desta declaração de ausência de movimentação de recursos.
1. Em complemento e de conhecimento notório, que agremiações partidárias de municípios
pequenos não possuem contribuição/arrecadação perante seus filiados e nem estrutura física,
sendo mantidas, por consequência, do desforço pessoal dos membros da executiva, em especial
do Presidente.
1. Até o presente momento, não há necessidade de solicitar outras providências, em relação a
declaração apresentada, nos termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
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1. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019).
1. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas (Resolução TSE nº 23.546/2017), nos termos do § 3º, art. 65,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
1. Foi dispensada a Escrituração Contábil Digital - ECD, enviada via SPED, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1774 .
2. Por fim, no tocante ao recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, referente aos
serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade, foi facultado à agremiação partidária
realizar a sua contabilização, na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
moldes dos normativos atuais.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, VIII,
alínea "a", e art. 45, I, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO
FEITO e pela APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA - MA, referente ao exercício financeiro de 2018.
A consideração de Vossa Excelência.
Santa Luzia, 29/07/2020.
NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Cartório da 70ª Zona

72ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600021-19.2020.6.10.0072
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600021-19.2020.6.10.0072 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SUCUPIRA
DO NORTE - MA)
: 072ª ZONA ELEITORAL DE MIRADOR MA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO

: JIMMY SOSSESTRES RANYER COSTA SA (6531/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
072ª ZONA ELEITORAL DE MIRADOR MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-19.2020.6.10.0072 / 072ª ZONA
ELEITORAL DE MIRADOR MA
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) REQUERENTE: JIMMY SOSSESTRES RANYER COSTA SA - MA6531
EDITAL Nº 9 - TRE-MA/ZE/ZE-72

O Excelentíssimo Juiz da 72ª Zona Eleitoral de Mirador/MA, Nelson Luiz Dias Dourado Araujo, em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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O Excelentíssimo Juiz da 72ª Zona Eleitoral de Mirador/MA, Nelson Luiz Dias Dourado Araujo, em
cumprimento ao disposto no art. 44, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, e no uso de suas
atribuições, FAZ saber, a quem interessar possa, que o Diretório Municipal do Partido
Solidariedade - SD de Sucupira do Norte/MA, por seu presidente RAIMUNDO GONZAGA BRITO
SÁ, apresentou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente
ao Exercício Financeiro de 2019, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias
contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
DADO E PASSADO o presente Edital nesta cidade de Mirador, Estado do Maranhão, aos vinte e
nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, _______ (Samuel da Cruz Moura
Mesquita), Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e vai subscrito por mim por delegação do MM. Juiz
Eleitoral, dada na Portaria nº 02/2015.
Em 29 de julho de 2020.

76ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600026-29.2020.6.10.0076
PROCESSO
RELATOR

: 0600026-29.2020.6.10.0076 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SÃO LUÍS MA)
: 076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

REQUERENTE : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: MARCO ANTONIO BRITO CASTRO (6840000/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-29.2020.6.10.0076 / 076ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO BRITO CASTRO - OAB/MA 6840
INTIMAÇÃO
A senhora Vanessa Andrade Neiva Eulálio, por delegação da MM. Juíza da 76ª Zona Eleitoral, Dra.
Cristiana de Sousa Ferraz Leite, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria 187/2020 76ª ZE/MA e em cumprimento ao despacho (ID 2301032), intima o Diretório Municipal do Partido
Trabalhista Brasileiro a respeito da inclusão do relatório preliminar (ID 2956611) na PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL n. 0600026-29.2020.6.10.0076, para que, no prazo de 20 (vinte) dias,
complemente a documentação ausente ou apresente justificativa sobre as referidas ausências
elencadas no relatório supracitado.
SÃO LUÍS, 29 de julho de 2020.
Vanessa Andrade Neiva Eulálio
Chefe de Cartório da 76ª Zona Eleitoral

77ª
ZONA ELEITORAL
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77ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600186-88.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600186-88.2020.6.10.0000 PETIÇÃO CÍVEL (IGARAPÉ DO MEIO MA)

RELATOR

: 077ª ZONA ELEITORAL DE SANTA INÊS MA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO

: #-JUÍZO DA 77 ZONA ELEITORAL DE SANTA INE/MA

RESPONSÁVEL

: ALESSANDRO RUY ALMEIDA NOBRE

ADVOGADO

: ORMINDA ALMADA SILVA (1587000/PI)

ADVOGADO

: LUIS CARLOS ARAUJO SARAIVA SOBRINHO (7611/MA)

ADVOGADO

: LAYONAN DE PAULA MIRANDA (10699/MA)

TERCEIRO
INTERESSADO

: #-Procuradoria Regional Eleitoral

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 77ª ZONA ELEITORAL
SANTA INÊS - MA
Autos n. 0600186-88.2020.6.10.0000
DECISÃO
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposto por Alessandro Ruy Almeida Nobre,
para pedir a suspensão do cancelamento da inscrição eleitoral do requerente, neste processo que
transitou em julgado e já estava arquivado.
Junta aos autos documentos ID 2856545 (Procuração advogado), ID 2856656 (Provimento nº 001
/2019 CGE/TSE), ID 2856660 (Anexo do provimento nº 001/2019 CGE/TSE) e ID 2856667
(Resolução TSE nº 23.616/2020).
Relatado. DECIDO.
Desarquivado estes autos após o chefe de cartório eleitoral ter certificado o trânsito em julgado da
sentença proferida no processo, embora a parte requerente não tenha interposto qualquer recurso
eleitoral questionando aquele decisum, resta agora - tão somente - saber se foi efetivamente dado
cumprimento ao decidido nos autos.
De início cumpre aqui salientar que a liminar proferida, a qual foi confirmada quando do julgamento
do mérito, restou assim decidido:
"(...)Do exposto, como forma de não causar prejuízo à parte requerente, com fundamento no art.
300, § 2º do Código de Processo Civil, DEFIRO, a medida liminar pleiteada.
Em virtude do fechamento do cadastro para realização de operações na base de dados desta
Justiça Eleitoral, a teor do disposto no art. 91, da Lei nº 9.504/97 c/c com a Res. TSE nº 23.606
/2019:
"Lei 9.504/97 - Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será
recebido dentro dos cento e cinqüenta dias anteriores à data da eleição;

Res. TSE nº 23.606/2019 - Anexo I - 6 de maio - quarta-feira (151 dias antes) 1. Último dia para o
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Res. TSE nº 23.606/2019 - Anexo I - 6 de maio - quarta-feira (151 dias antes) 1. Último dia para o
eleitor solicitar operações de alistamento, transferência e revisão (Lei n° 9.504/1997, art. 91,
caput)".
Nos termos do Ofício-Circular nº 42 / 2020 - TRE-MA/CRE/COFIC expedido pela Corregedoria
Regional Eleitoral do Maranhão, determino ao cartório desta 77ª Zona Eleitoral do Maranhão que
proceda a emissão de certidão circunstanciada de quitação eleitoral de Alessandro Ruy Almeida
Nobre, devendo o requerente, após o decurso de - no mínimo - 30 (trinta) dias do pleito de 2020,
dirigir-se a qualquer cartório eleitoral do país para regularizar sua inscrição eleitoral que se
encontra em situação cancelada (...)".
Já na sentença de mérito:
"(...)Assim sendo, com fundamento nas razões de fato e de direito acima elencadas, converto a
liminar proferida anteriormente em decisão de mérito definitivo, julgando PROCEDENTE o pedido
formulado na Inicial, reconhecendo a quitação da inscrição eleitoral do requerente juntada aos
autos até conclusão dos trabalhos de apuração em âmbito nacional (art. 70 da Lei nº 4.737/95 c/c
art. 25, § único, Res. TSE nº 21.538/2003)".
Fácil aqui perceber que tanto a medida liminar quanto a sentença de mérito proferida nos autos em
momento algum determinam que o cartório eleitoral suspenda o cancelamento da inscrição
eleitoral do requerente, inclusive quando da petição inicial protocolada na data de 02/06/2020 (ID
1794232), salvo a emissão de segunda via, não seria mais possível qualquer operação com a
inscrição eleitoral do peticionante no Cadastro Nacional de Eleitores, a teor do disposto no art. 91,
da Lei nº 9.504/97 c/c com a Resolução TSE nº 23.606/2019, dispondo que dia 06 (seis) de maio
do ano de 2020 seria o último dia para o eleitor solicitar operações de alistamento, transferência e
revisão de inscrição eleitoral.
Ainda, embora a petição inicial tenha feito referência somente à Prestação de Contas do
requerente em relação ao pleito eleitoral de 2008, este juízo eleitoral, a fim de evitar qualquer
prejuízo ao exercício de seus direitos, também reconheceu sua quitação eleitoral por ausência às
urnas nos 03 (três) últimos pleitos (ID 2263541).
Por fim, em que pese a nova Petição juntada aos autos fazer referência a Resolução TSE nº 23.616
/2020 para tentar reverter o cancelamento da inscrição eleitoral do requerente, tal legislação não é
aplicável à espécie.
O comando legal inserto no art. 3º - B da retro citada Resolução, faz referência às inscrições
eleitorais canceladas em virtude de ausência à revisão obrigatória do eleitorado, as quais tiveram
os efeitos do cancelamento suspenso até a reabertura do cadastro eleitoral, após a realização das
eleições municipais de 2020.
Diferente da situação da inscrição eleitoral do peticionante, cujo cancelamento decorreu de sua
ausência injustificada - consecutivamente - aos 03 (três) últimos eleitorais, nos temos do art. 80, §
6º, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Ressalto aqui ainda que, embora esta Justiça Especial tenha suspendido o atendimento presencial
de eleitores em razão da Pandemia de COVID-19, até a data do fechamento do cadastro eleitoral
(06/05/2020) o requerente poderia ter feito a regularização de sua inscrição eleitoral através da
internet, fazendo uso do sistema titulonet. Passado estes prazo, nada mais resta a ser feito que
não seja aguardar a apuração dos resultados do pleito eleitoral de 2020 para que o requerente em qualquer cartório eleitoral - possa regularizar a situação de cancelamento em sua inscrição
eleitoral.
Por fim, a Emenda Constitucional nº 107/2020 ao adiar a realização das eleições municipais para
15 (quinze) de novembro do corrente ano, ali fixou que os somente os prazos ainda em curso
seriam computados considerando-se a nova data das eleições 2020 (art. 1º, § 2º, EC 107/2020),
não albergando o prazo de fechamento das operações no cadastro eleitoral.
Posto isto, e verificando que a sentença proferida nos autos foi integralmente cumprida,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 133

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

79

não albergando o prazo de fechamento das operações no cadastro eleitoral.
Posto isto, e verificando que a sentença proferida nos autos foi integralmente cumprida,
concedendo a quitação eleitoral de ALESSANDRO RUY ALMEIDA NOBRE para todos os fins de
direito até a apuração do resultado das eleições municipais de 2020, nada mais resta a ser feito
nestes autos, RATIFICO a certidão juntada sob ID 1879165 e DETERMINO ao cartório eleitoral
que retorne o processo ao arquivo.
Intime-se via Diário de Justiça Eletrônico.
Santa Inês - MA, (data e assinatura eletrônica).
Denise Cysneiro Milhomem
Juíza titular da 77ª Zona Eleitoral.

78ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600016-76.2020.6.10.0078
PROCESSO

: 0600016-76.2020.6.10.0078 PETIÇÃO CÍVEL (BOM JARDIM - MA)

RELATOR

: 078ª ZONA ELEITORAL DE BOM JARDIM MA

REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB DE BOM JARDIM - MA
: DIRCEU EMIR PEREIRA CHAVES (16311/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
078ª ZONA ELEITORAL DE BOM JARDIM MA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600016-76.2020.6.10.0078 / 078ª ZONA ELEITORAL DE BOM
JARDIM MA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB DE BOM JARDIM - MA
Advogado do(a) REQUERENTE: DIRCEU EMIR PEREIRA CHAVES - MA16311
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) do município de Bom
Jardim, referente ao Exercício Financeiro 2016.
O chefe de cartório juntou relatório do SICO (ID. 1989009).
O partido juntou petição, requerendo a desistência da análise desta prestação de contas (ID.
2128619).
Foi proferido despacho (ID. 1990167)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (ID. 2828546) pela extinção do feito sem resolução do
mérito.
É o relatório. Decido.
Em consulta ao sistema de acompanhamento de documentos e processos, verificou-se que já há
contas aprovadas com ressalvas para o partido, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir,
conforme informação juntada pelo chefe de cartório.
O art. 337 do CPC traz o conceito de coisa julgada:
"Art. 337: ( )

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
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§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
Conforme preconiza o art. 485, V, do CPC/2015, a coisa julgada figura como uma das hipóteses de
extinção do processo sem resolução do mérito.
Assim, diante dos argumentos expostos, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485,
V, e § 3º, Código de Processo Civil.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE e INTIMEM-SE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com a baixa na distribuição.
Bruno Barbosa Pinheiro
Juiz Eleitoral da 78ªZE - Bom Jardim/MA

79ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600050-48.2020.6.10.0079
PROCESSO

: 0600050-48.2020.6.10.0079 REPRESENTAÇÃO (TUNTUM - MA)

RELATOR

: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

REPRESENTADO

: CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA

REPRESENTANTE

: #-MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO MARANHÃO

REPRESENTADO

: RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTADO

: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
JUÍZO ELEITORAL DA 79ª ZONA - TUNTUM
PROCESSO Nº. 0600050-48.2020.6.10.0079
REPRESENTAÇÃO (11541)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO MARANHÃO
REPRESENTADO: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
REPRESENTADO: RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS
REPRESENTADO: CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA
DESPACHO/DECISÃO
Vistos etc.,
Trata-se de representação por propaganda eleitoral ilícita proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de (i) FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, (ii) RAIMUNDO NONATO CUNHA
FREITAS e (iii) CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA, em virtude do descumprimento da Lei nº.
9.504/97, especialmente das disposições que regem a propaganda eleitoral.
Em suas razões, o Ministério Publico Eleitoral alega que, in verbis:
"Antes de adentrar ao mérito da questão, não podemos deixar de trazer à baila a vigência do
Decreto Municipal de TUNTUM Nº 18(03. 07.2020), cujo art. 2º proíbe qualquer aglomeração de
pessoas em local público ou privado, bem como shows, festas em bares, casas noturnas e
similares. Ademais, há o Decreto Municipal Nº 16 (05.06.2020) que declarou o Estado de
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similares. Ademais, há o Decreto Municipal Nº 16 (05.06.2020) que declarou o Estado de
Calamidade Pública de Tuntum bem como estabeleceu outras medidas para o enfrentamento da
PANDEMIA decorrente da COVID-19.
Conforme consta do incluso procedimento instaurado pelo MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL, os
pré-candidatos, através de seus correligionários estão sendo beneficiados em propaganda eleitoral
antecipada, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 36, caput, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 39, §
11, da Lei 9504/97.
O referido benefício está se dando por meio de caminhadas e carreatas (com utilização de carros
de som), situações típicas que não estão indicadas no art. 36-A da Lei das Eleiçoes. Nos dias 24 e
25 de julho de 2020, com a mensagem "através de músicas", ambos pré-candidatos foram
beneficiados com propaganda irregular através de correligionários, visto que ocorreram em
desacordo com o art. 36, caput da lei 9504/97, caracterizandose a propaganda extemporânea.
Frise-se que estes eventos põe em risco a saúde coletiva do Povo de Tuntum, face a
inobservância das normas restritivas de aglomeração para o Combate ao COVID-19.
Neste atos, este órgão ministerial constatou a prática dos seguintes atos, caracterizadores de
propaganda eleitoral extemporânea. Confira-se:
Descrição das propagandas. Os conteúdos de propaganda eleitoral são manifestos nas referidas
mensagens, veiculadas por meio de Carros de Som. Isso em razão do emprego das seguintes
frases e expressões:
"Eu estou cansado de quem não pensa no povo, tá nem aí , eles só pensam em enricar, já pulei, já
estou do lado do cá".
"Cobra não manda,quem manda é labigó, onde é que os cobras vão parar, alerta povo, deixa os
cobras de lado..."
Nos trechos acima reproduzidos, evidente está o propósito dos pré-candidatos e correligionários
em tentar convencer os eleitores a nele depositarem seus votos."
Em razão disso, pede:
"Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL vem requerer que V Exa se digne de
determinar:
A cessação imediata da propaganda ilícita em atos de pré-campanha, como realização de visitas
às residências e reunião em qualquer espaço público ou privado, antecedidas e/ou seguidas de
caminhadas e/ou carretas com utilização de carro de som, motocicleta com som, Bicicleta com
som, Carroça com tração animal, Trio elétrico, Mini-trio elétrico, Paredão de som, paredão de som
acoplado em veículo automotor; QUE seja proibida a realização de eventos com aglomeração de
pessoas, conforme art. 2º do Decreto Municipal 18/2020; QUE após a revogação do Decreto
Municipal de Tuntum Nº 18/2020 ou flexibilização de reuniões com aglomeração de pessoas, seja
limitada a quantidade de pessoas em reuniões e visitas em número máximo de 21 pessoas, face a
PANDEMIA do COVID-19, para atos de Pré-campanha.
A notificação dos Representados para apresentarem defesa, no prazo legal;
NOTIFICAÇÃO dos Representados, no endereços acima fornecidos, para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, querendo, apresentarem defesa;
Seja, ao final, julgada procedente a presente Representação, com a imposição de obrigação de
não serem feitas antes de 27 de setembro visitas às residências e qualquer espaço público ou
privado, com utilização de carro de som, motocicleta com som, Bicicleta com som, Carroça com
tração animal, Trio elétrico, Mini-trio elétrico, Paredão de som, paredão de som acoplado em
veículo ; QUE seja proibida a realização de eventos com aglomeração de pessoas, conforme art.
2º do Decreto Municipal 18/2020; QUE após a revogação do Decreto Municipal de Tuntum Nº 18

/2020 ou flexibilização de reuniões com aglomeração de pessoas, seja limitada a quantidade de
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/2020 ou flexibilização de reuniões com aglomeração de pessoas, seja limitada a quantidade de
pessoas em reuniões e visitas em número máximo de 21 pessoas, face a PANDEMIA do COVID19, para atos de Pré-campanha,em conformidade com o art. 39,§ 1º da Lei 9.504/97, por analogia.
Que ao final, julgada procedente a presente Representação, com a condenação dos
Representados nas penas previstas no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97."
Vieram-me os autos conclusos, em 28.07.2020.
É o Relatório.
Fundamento e DECIDO.
Admite-se, no procedimento epigrafado, a concessão de tutela provisória de urgência. Para tanto,
o art. 300 do CPC requesta a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, cumpre anotar que a Emenda Constitucional n. 107, de 2 de julho de 2020, adiou, em
razão da pandemia de covid (novo coronavírus), as eleições municipais de outubro de 2020 e os
prazos eleitorais respectivos. As eleições previstas para outubro do ano de 2020 realizar-se-ão no
dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro, em segundo turno.
Outrossim, a apontada EC estabeleceu no art. 1º, §1º, IV, que a propaganda eleitoral terá início "
após 26 de setembro, inclusive na internet", conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº. 9.504
/97, e no caput do art. 240 da Lei nº. 4.737/65.
Pois bem.
É vetusta a inteligência de que, com o advento da Lei n. 13.165/2015 e a consequente alteração
sucedida no âmbito do art. 36-A da Lei das Eleições, a configuração da infração ao art. 36 da Lei n.
9.504/97, em face de fato relacionado à propaganda tida por implícita, ficou mitigada, em razão da
vedação apenas ao pedido explícito de votos e com a autorização da menção à pré-candidatura,
exposição de qualidades pessoais e até mesmo alusão a plataforma e projetos políticos.
Nesse sentido:
Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Pedido explícito de votos. Ausência
[...] 1. A veiculação de expressões e frases com clara intenção de promover a reeleição de
candidato, mas sem pedido explícito de votos, não encontra vedação na norma. [...]" (Ac de
7.2.2019 no REspe 2564, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto).
Em razão disso, o juízo da 79ª Zona Eleitoral tem realizado análise rigorosa das representações
que são apresentadas, a fim de prestigiar a liberdade de informação e a igualdade/isonomia entre
todos os concorrentes no certame.
Ocorre que, a despeito da aparente incoerência entre o caput do art. 36 e o seu §2º, com tendência
ao esmaecimento das regras e restrições à propaganda eleitoral, percebe-se que no Município de
Tuntum/MA está ocorrendo flagrante prolepse da corrida eleitoral e, o que é pior, com o emprego
de formas proscritas durante o período oficial de propaganda. Os documentos que escoram a
representação por propaganda ilícita (extemporânea/antecipada) revelam que os representados
estão promovendo carreatas/passeatas, por meio de eventos políticos públicos, empregando
artefatos publicitários, carros/aparelhagens de som, participação massiva de munícipes, com o
desiderato de divulgar prematuramente pretensa candidatura majoritária, evidenciando o caráter
eleitoreiro da conduta.
Aqui, é preciso anotar que, no dia 1º.07.2019, o TSE alterou parcialmente a sua jurisprudência,
assentando que os atos de pré-campanha não poderiam empregar formas proscritas pela
legislação, como veiculação de outdoors ou distribuição de brindes.
Nesse sentido:
TSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600037-63.2018.6.10.0000 - MARANHÃO. Brasília, 1º de
agosto de 2019. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, in verbis: Tal como destaquei na
decisão liminar (id 14090), o uso da ferramenta outdoor, considerando a sua vedação expressa na
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decisão liminar (id 14090), o uso da ferramenta outdoor, considerando a sua vedação expressa na
lei eleitoral como meio publicitário de campanha (art. 39, § 8º, Lei 9.504/97)- sendo vedado
inclusive em caráter intrapartidário (art. 36, § 1º) - acarretou no claro e insofismável epílogo de
inviabilidade do seu uso também durante o chamado período de "pré-campanha eleitoral". Ora,
como decorrência da proporcionalidade, "quem pode o mais, pode o menos, mas quem só pode o
menos, não pode o mais" (a minori, ad maius). Desse modo, permitir-se o uso da reputada
ferramenta em período no qual - pelo menos do ponto de vista legal (art. 36, Lei 9.504/97) - não é
permitida propaganda eleitoral, redundaria no contrassenso de possibilitar-se a utilização, em
período de publicidade restrita, de instrumentos não permitidos nem mesmo no período de ampla
campanha, desde que apenas não conste pedido expresso de voto. Como já destaquei em
diversas outras decisões, na aplicação da Lei o juiz deve estar atento aos seus fins sociais e às
exigências do bem comum (art. 5º da LINDB). Não é ser crível, portanto, que fiquemos atentos tão
somente a uma fórmula ritual de análise dos atos de "pré-campanha", entendendo como regulares
toda e qualquer forma de abordagem pública realizada por potenciais candidatos e partidos, desde
não conste o anátema "vote (m) em mim" ou expressão equivalente. Na linha da jurisprudência
deste Tribunal Superior, situação dos autos, configura ilícito eleitoral a veiculação de atos de précampanha em meios proibidos para atos de campanha eleitoral, independentemente da existência
de pedido explícito de voto no material publicitário.
Logo, é possível compreender que, quando a propaganda política for liberada, só será permitida a
circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que respeitadas
as vedações previstas no art. 39, §3º, da Lei nº. 9.504/1997, apenas em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comício. A contrario sensu, antes do dia 26 de setembro de 2020,
é irregular a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, seja
explícita ou implícita
Nessa toada, as imagens id 2892766, pp. 3, 4, 5; 2892798; 2892952; 2892960; 2892966; 2892973;
e os vídeos id 2894010; 2894019; 2894048; 2894168; 2894194; e 2894305 indicam que o
representado FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, pré-candidato a Prefeito do Município de
Tuntum/MA, promoveu eventos políticos públicos que desbordam dos limites cominados no art. 36A da Lei nº. 9.504/97, pois é possível identificar um número expressivo de pessoas - algumas
caminhando e outras dançando pelas ruas da cidade - acompanhadas por vários carros de som
(paredões), incontáveis motocicletas e carros.
Em relação aos representados RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS, igualmente pré-candidato
a Prefeito do Município de Tuntum/MA, e CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA, atual Prefeito do
Município de Tuntum/MA, as imagens id 2892975; 2892982; 2892991; 2893215; 2893224;
2893234; 2893244; 2893403; 2893413; 2893416; 2893671; 2893682; e vídeos id 2894315;
2894335; 2894454; 2894473; e 2894495, evidenciam que incorreram nas mesmas condutas acima
identificadas, com o acréscimo de certa padronização de vestuário (cor amarela), buzinaço e
distribuição de material informativo.
A excludente "não há pedido expresso de votos" não pode servir de subterfúgio para burla à
legislação eleitoral, tampouco para legitimar campanha antecipada com emprego de instrumentos
de aplicação restrita no período eleitoral.
Por fim, a arregimentação de centenas de munícipes, quiçá milhares, em passeatas/carreatas
pelas ruas da comuna, em tempos de pandemia por covid-19, fortemente interiorizada no Estado
do Maranhão, evidencia a preponderância de interesses individuais sobre a saúde/incolumidade
pública. O Decreto estadual nº. 35.831/20, sucessivamente prorrogado, prevê como medida

sanitária geral a vedação à aglomeração de pessoas em local público ou privado (art. 5º, inciso II),
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sanitária geral a vedação à aglomeração de pessoas em local público ou privado (art. 5º, inciso II),
enquanto que o Decreto municipal n. 18/2020 interdita qualquer aglomeração de pessoas em local
público ou privado, bem como shows, festas em bares, casas noturnas e similares.
Referidos decretos são bastantes a destravar a atuação da Justiça Eleitoral, atendendo ao
requisito do art. 1º, §3º, VI, da EC nº. 107/2020.
Em estado de emergência pública decorrente do coronavírus, a realização de comícios, carreatas,
passeatas ou atos que gerem a aglomeração de pessoas, depõe contra a própria razão do
adiamento das eleições, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.
Desse modo, o fumus boni juris está suficientemente comprovado, enquanto que o periculum in
mora é decorrente das notícias encartadas aos autos de que novos eventos políticos públicos
estão agendados; risco de ruptura/quebra da isonomia do processo eleitoral, da necessidade de se
impedir que propaganda política seja veiculada de forma ilícita e do imperativo de preservação da
saúde pública.
- DISPOSITIVO
Ante o exposto, com suporte nos arts. 300 e seguintes do CPC, DEFIRO, em parte, o pedido de
TUTELA PROVISÓRIA, a fim de DETERMINAR aos representados que ABSTENHAM-SE de
realizar eventos/reuniões com potencial de provocar aglomerações de pessoas em espaços
públicos ou abertos ao público, enquanto perdurar o estado de calamidade pública.
Em caso de descumprimento, arbitro astreinte de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada
representado.
Fica autorizada a apreensão de carros de som, minitrios e/ou aparelhagens de som, caso
empregadas em propaganda eleitoral fora do período permitido. Expeça-se ofício às autoridades
de Polícia Civil e Militar.
Por fim, determino: a) a citação dos representados para apresentar defesa, se quiser, no prazo de
02 (dois) dias; b) decorrido o prazo assinalado, com ou sem apresentação de defesa, ouça-se o
Ministério Público Eleitoral.
Serve de MANDADO / OFÍCIO.
Cumpra-se.
Tuntum - Maranhão, 29 de julho de 2020.
RANIEL BARBOSA NUNES
Juiz Eleitoral
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TUNTUM MA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REPRESENTADO: SARA VANDERLEY FERNANDES SILVA, ALDAIRAN BORGES BRASIL
SILVA, RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS
Advogado do(a) REPRESENTADO: MARCUS VINICIUS ARAUJO SILVA ALVES - MA13754
SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral extemporânea com pedido de tutela de
urgência proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de SARA VANDERLEY FERNANDES
SILVA, ALDAIRAN BORGES BRASIL SILVA e RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS, com
fundamento no art. 96, caput da Lei 9.504/1997 c/c o art. 2º, I da Resolução TSE n° 23.608/2019.
Conforme narra a inicial, houve veiculação de convite a evento público com conotação política.
Mulheres foram convidadas, através das redes sociais, a participarem do bloco carnavalesco "VEM
COM O TIO", o qual seria realizado no dia 21/02/2020, às 16h, com concentração na Praça São
Francisco de Assis, Centro de Tuntum/MA, objetivando atrair a população com finalidade
nitidamente política, presentes os seguintes elementos: a cor do convite era amarela, que é a
mesma cor do partido político do atual gestor; a expressão "TIO" refere-se ao pré-candidato "DIDA
DO TIO LUIS"; no convite constava a figura de duas "labigós", que representam o grupo político do
atual prefeito e do pré-candidato que ele apoia.
Requereu a condenação dos representados em multa prevista no artigo 36, §3º da Lei 9.504/97, no
valor máximo.
Decisão liminar concedida determinando a proibição da utilização, por qualquer meio, quer seja
vestimenta (abadá), copos, a divulgação do BLOCO "VEM COM O TIO", em redes sociais, de
imagem, mídia ou cor alusiva ao grupo político (labigó) ou ao pré-candidato DIDA DO TIO LUÍS
(doc. ID 446923).
Após ser devidamente citados, apenas o representado RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS
apresentou defesa. O combate à propaganda irregular é matéria de ordem pública, tratando-se de
direito indisponível, não se aplicando, dessa forma, os efeitos da revelia.
O representado tempestivamente alegou que apesar de ter disponibilizado seu nome como précandidato a prefeito de Tuntum, não autorizou, organizou ou ao menos financiou o referido evento,
pois tomou conhecimento através da presente reclamação, e informou que a organização do
evento foi feita por eleitores.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral ratificando o pedido de procedência da representação,
nos termos da inicial, com confirmação da medida liminar, em face dos representados (doc. ID
430209).
É o relatório. Passo a decidir.
Impende examinar a preliminar aventada pelo representado.
O representado obtempera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, enfatizando:
"De fato, o representado colocou seu nome à disposição da sociedade, como pré-candidato a
prefeito deste município (...) Consta ainda, a referência a um convite de evento carnavalesco, que
novamente o representado RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS, que em nenhum momento
autorizou, organizou e muito menos financiou o referido evento, pois tomou conhecimento através
dessa reclamação, e de pronto, informa que não é de sua autoria a organização desse evento.
Denota-se que a reclamação em tela, tem um único propósito, e de cunho político, tentando a
qualquer custo prejudicar a pré-candidatura de RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS, com
alegações infundadas e tendenciosas. É tanto que na rede social, instagram, em imagem trazida
pelo MP, como a marcação "didatioluisoficial" não constou nenhuma alusão a tal evento, onde o
mesmo foi organizado pelos eleitores. Desse modo refutamos, entendemos como descabida, a
inclusão no pólo passivo, pois como é de conhecimento público e notório que nada tem a ver com
a organização do referido bloco".
Quanto à legitimidade passiva da Representação por propaganda eleitoral antecipada podem
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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a organização do referido bloco".
Quanto à legitimidade passiva da Representação por propaganda eleitoral antecipada podem
figurar o responsável pela divulgação da propaganda, o pré-candidato que atua como se candidato
fosse, o candidato, o partido político e a coligação.
A proibição da propaganda irregular se estende aos pré-candidatos, pois a ela se estabelece
meses antes das convenções e se ela não fosse extensiva às "pré-candidaturas", nada adiantaria
a vedação legal, pois se teria uma verdadeira antecipação das eleições realizada por pessoas que
talvez nem sejam escolhidas nas convenções partidárias. Deve-se preservar a lisura do pleito
eleitoral e a igualdade entre os postulantes, principal escopo da tutela jurisdicional eleitoral. Nesse
sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto à alegação de que o representado não sabia de tal evento, considero que a tese de
negativa de conhecimento deve ser realizada com um mínimo de provas que possam
descaracterizar as indicadas no bojo da representação. Portanto, alegar e não provar nenhum
efeito jurídico provocará isso porque o ônus da prova não é do autor da representação, e sim do
representado.
Na propaganda eleitoral antecipada os agentes passivos agem praticando a propaganda eleitoral
ilícita, visando a influir diretamente na vontade dos eleitores, mediante ações que traduzem um
propósito de provocar um desequilíbrio no procedimento eleitoral relativamente a outros
candidatos, partidos ou coligações. A matéria está disciplinada na Lei n° 9.504/1997, nos termos
seguintes:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.
A complementar as referidas disposições, o art. 36-A elenca o que não configura propaganda
eleitoral antecipada:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 133

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

87

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
o
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4 do
art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017).
Desse modo, é possível fazer menção à pretensa candidatura, exaltar as qualidades pessoais de
um pré-candidato, pedir apoio político, divulgar que é pré-candidato, divulgar as ações políticas
desenvolvidas ou que se pretende desenvolver. No entanto, é proibido uso de adesivos, jornais
impressos, panfletagem, outdoor, pinturas em camisas, chaveiros, bonés, canetas e distribuição de
brindes fazendo alusão à campanha eleitoral, divulgação em carro de som, pintura e adesivos em
carros ou qualquer outra espécie de propaganda que não estiver na forma do art. 36-A, caput,
incisos I a VI e parágrafos da Lei 9.504/1997.
No presente caso, a propaganda eleitoral antecipada não restou comprovada pelos documentos
anexados aos autos, os quais constam divulgação do evento supramencionado, pois não houve
pedido explícito de voto. Entretanto, a efetiva utilização de vestimenta (abadá) ou distribuição de
copos ou qualquer outro brinde fazendo alusão à campanha eleitoral seria considerada
propaganda eleitoral antecipada, como fora anteriormente mencionado.
Isto posto e por mais que dos autos consta, ratifico a decisão liminar e JULGO EXTINTO O
PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X c/c o art. 304, § 1º ambos do CPC
/2015.
Sem condenação em custas do processo ou honorários advocatícios em razão de sucumbência,
por ser incabível em feitos eleitorais.
Publique-se no DJE (Diário da Justiça Eletrônico), inclusive para efeito de intimação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada esta sentença em julgado, dê-se baixa no registro, arquivando-se os autos.
P.R.I.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Tuntum/MA 7 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral
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REPRESENTADO: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral irregular com pedido liminar proposta pela
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO TUNTUM-MA, por intermédio
de seu presidente, JOSINALDO CARVALHO BILIO em face de FERNANDO PORTELA TELES
PESSOA, com fundamento no art. 96, caput da Lei 9.504/1997 c/c o art. 2º, I da Resolução TSE n°
23.608/2019.
Segundo a inicial (doc. ID 712414), o representado reiteradamente está praticando propaganda
eleitoral antecipada, pois afirma que circulam jingles de campanha da oposição, no presente caso,
a música Pula! Pula, faz nitidamente e expressamente um pedido de voto. Alega ainda que circula
em paredões a referida música, conforme prints e vídeos extraídos da rede social do blogueiro
Pedro Jorge, colacionados à inicial juntamente com o URL.
Requereu liminarmente a proibição do jingle mencionado e ao final a procedência da presente
representação com a proibição da veiculação da música Pula! Pula.
Decisão judicial negando o pedido liminar (doc. ID 720424).
Pedido de reconsideração à decisão que negou a liminar (doc. ID 725993).
Decisão judicial negando o pedido de reconsideração (doc. ID 1456032).
Após ser devidamente citado, o representado apresentou defesa tempestivamente e alegou quanto
ao mérito a não configuração da propaganda eleitoral antecipada (doc. ID 1630939). Ao final,
requereu a improcedência da representação ou a proibição ao próprio representado veicular o
jingle mencionado na demanda.
Parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela improcedência da representação (doc. ID
1809458).
É o relatório.
Decido.
Sem preliminares para enfrentar.
Inicialmente, é necessário fixarem-se as normas que regulam o fato. A lide em análise compreende
o uso da propaganda eleitoral antecipada em que os agentes passivos agem praticando a
propaganda eleitoral ilícita, visando a influir diretamente na vontade dos eleitores, mediante ações
que traduzem um propósito de provocar um desequilíbrio no procedimento eleitoral relativamente a
outros candidatos, partidos ou coligações. A matéria está disciplinada na Lei n° 9.504/1997, nos
termos seguintes:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.
A complementar as referidas disposições, o art. 36-A elenca o que não configura propaganda
eleitoral antecipada:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
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II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
o
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4 do
art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017).
Desse modo, é possível fazer menção à pretensa candidatura, exaltar as qualidades pessoais de
um pré-candidato, pedir apoio político, divulgar que é pré-candidato, divulgar as ações políticas
desenvolvidas ou que se pretende desenvolver. No entanto, é proibido uso de adesivos, jornais
impressos, panfletagem, outdoor, pinturas em camisas, chaveiros, bonés, canetas e distribuição de
brindes fazendo alusão à campanha eleitoral, divulgação em carro de som, pintura e adesivos em
carros ou qualquer outra espécie de propaganda que não estiver na forma do art. 36-A, caput,
incisos I a VI e parágrafos da Lei 9.504/1997.
À luz das últimas decisões, o Tribunal Superior Eleitoral posicionou-se conforme o que preleciona a
seguir:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
AUSÊNCIA.SÍNTESE DO CASO1. O caso em análise diz respeito a evento realizado no dia
21.6.2018, voltado ao lançamento da pré-candidatura de deputado federal, cujos discursos de
participantes apregoaram apoio ao candidato, por meio de manifestações como "é necessário que
ano que vem David Miranda esteja em Brasília"; "ter um mandato com a perspectiva do David é
fundamental", "cada um presente tem a responsabilidade de fazer David um Deputado Federal",
dentre outras. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL2. O entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que, para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, é necessário o pedido
explícito de voto, a teor do art. 36-A da Lei 9.504/97, o que não se observa no caso em análise.3.
"Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção pessoal dos
pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram propaganda
extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei 13.165/15. Precedente:
AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe 16.8.2017" (REspe 1-94, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 3.11.2017).4. "O reenquadramento jurídico dos fatos é
possível em sede de recurso especial eleitoral, sendo vedado somente o reexame de fatos e
provas que não estejam devidamente delineados na moldura fática do acórdão regional.
Precedentes do TSE" (REspe 224-84, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 27.3.2019).5. "A
publicidade veiculada antes de 15 de agosto do ano das eleições, com referências a pleito eleitoral
ou a eventual candidato, que nem sequer caracteriza propaganda eleitoral extemporânea não se
sujeita, por consectário, aos regramentos para divulgação de propaganda eleitoral dispostos na Lei
nº 9.504/97" (REspe 256-03, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 8.3.2018). CONCLUSÃO Agravo
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nº 9.504/97" (REspe 256-03, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 8.3.2018). CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.(Recurso Especial Eleitoral nº 060439607, Acórdão, Relator
(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 237, Data 10
/12/2019).
Assim, com esse vetor interpretativo, passa a ser possível, com respaldo jurisprudencial, nada
haverá de ilegal caso os pré-candidatos divulguem seus futuros projetos, desde que sem o "pedido
explícito de voto".
A parte autora alegou que o representado pratica propaganda eleitoral antecipada com circulação
da música de campanha denominada Pula!Pula! sempre que ele faz visitas à população, com as
seguintes expressões: "Eles estão percebendo que o barco vai afundar, pule você também pule
pro lado de cá". No entanto, não há nesses trechos qualquer pedido explícito de voto.
O representado alegou no mérito a inexistência de propaganda eleitoral antecipada, pois a "traz
pretensão com base em argumentos estéreis, vídeos e fotos que não possibilitam extrair nem o
local e nem a data em que ocorreu a tal mobilização que informa ser propaganda". Sustenta que
nem ao menos aparece nos vídeos e que a música de fundo não faz menção a qualquer número
de legenda, pedido de voto ou referência a eleições. Quanto à postagem da rede social destacada,
alegou que não tem nada a ver com o evento retratado nos vídeos e que foi feita com o objetivo de
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
O requerido destacou ainda que é parlamentar estadual e que durante o mandato realiza reuniões
de consulta e prestação de contas do trabalho com suas bases de apoio em todo o Estado, sem
conexão com as eleições 2020.
No presente caso, depreende-se que o vídeo de id 712462 e seguintes não indicam a data do
evento, tampouco revelam a presença do pré-candidato representado, assim como o vídeo de id
726248. Quanto aos prints anexados, não vislumbro nenhuma transgressão às normas eleitorais,
visto que mais uma vez não consta data e se trata tão-somente de fotos do representado com
integrantes da população.
Não há qualquer pedido explícito de voto nos vídeos, nos prints nem na música mencionada pelo
representante, portanto considero não caracterizada a propaganda eleitoral antecipada no caso em
tela, nos termos do art. 36-A da Lei 9.504/1997.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, ratifico a decisão liminar e JULGO IMPROCEDENTE com resolução do
mérito, os pedidos formulados pelo autor na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
Sem condenação em custas do processo ou honorários advocatícios em razão de sucumbência,
por ser incabível em feitos eleitorais.
Publique-se no DJE (Diário da Justiça Eletrônico), inclusive para efeito de intimação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada esta sentença em julgado, dê-se baixa no registro, arquivando-se os autos.
P.R.I.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Tuntum/MA 17 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600038-34.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600038-34.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (TUNTUM MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
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RESPONSÁVEL : FRANCISCO DAS CHAGAS MILHOMEM DA CUNHA
ADVOGADO

: ANNA MAYARA OLIVEIRA CUNHA (10359/MA)

REQUERENTE : REPUBLICANOS - TUNTUM - MA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: ANNA MAYARA OLIVEIRA CUNHA (10359/MA)

RESPONSÁVEL : ARTUR OSCAR JUNIOR
ADVOGADO

: ANNA MAYARA OLIVEIRA CUNHA (10359/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CARTÓRIO ELEITORAL DA 79ª ZONA - TUNTUM/MA
[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PARTIDO: REPUBLICANOS - TUNTUM/MA
PRESIDENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MILHOMEM DA CUNHA
TESOUREIRO: ARTHUR OSCAR JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA MAYARA OLIVEIRA CUNHA - MA10359
DESPACHO
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.488/2017,
c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.604/2019, recebo a presente Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do
art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma
do art. 6º, §3º da referida Resolução;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do Cartório Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as diligências
anteriormente determinadas;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco)
dias;
E, por fim, havendo impugnação ou manifestação, abra-se vista às partes no prazo comum de
três dias;
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Tuntum/MA, 24 de junho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

REGULARIZAÇÃO
50.2020.6.10.0079
PROCESSO

DE

SITUAÇÃO

DO

ELEITOR(12559)

Nº

0600024-

: 0600024-50.2020.6.10.0079 REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DO ELEITOR
(TUNTUM - MA)
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: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

INTERESSADO : ELINILDO LIMA DOURADO
ADVOGADO

: MARCUS VINICIUS ARAUJO SILVA ALVES (13754/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DO ELEITOR (12559) Nº 0600024-50.2020.6.10.0079 / 079ª
ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
INTERESSADO: ELINILDO LIMA DOURADO
Advogado do(a) INTERESSADO: MARCUS VINICIUS ARAUJO SILVA ALVES - MA13754
DECISÃO
Trata-se de requerimento de restabelecimento de direitos políticos formulado por ELINILDO LIMA
DOURADO. Alegou que os direitos políticos estão suspensos e que está respondendo ao processo
criminal em liberdade, inclusive com parecer do MP para substituição para prestação de serviços a
comunidade, aguardando homologação do juízo (doc. ID 1016998).
Despacho judicial determinando a intimação do requerente para apresentar certidão comprobatória
e consequentemente ser efetuado o levantamento da suspensão (doc. ID 1028121).
Manifestação da parte alegando impossibilidade de fazer a juntada do referido documento em
virtude da suspensão de atendimento ocasionada pela pandemia COVID 19, pois se trata de
processo físico(doc. ID 1067031).
Certidão cartorária informando que a regularização ainda não fora feita devido a não apresentação
da certidão determinada pelo despacho de ID 1022181 (doc. ID 1449972).
Certidão da Secretaria Judicial da 1ª Vara da Comarca de Tuntum informando o trânsito em
julgado do processo que condenou o requerente, bem como realização de audiência de suspensão
condicional do processo (doc. ID .
É o relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 51, caput da Resolução TSE 21.538/2003, "Tomando conhecimento de fato
ensejador de inelegibilidade ou de suspensão de inscrição por motivo de suspensão de direitos
políticos ou de impedimento ao exercício do voto, a autoridade judiciária eleitoral determinará a
imediata atualização do cadastro".
A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será
possível mediante comprovação de haver cessado o impedimento, sendo considerados
documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento de direitos políticos nos casos de
suspensão de condenados, nos termos do art. 52 caput c/c o art. 53, II, a sentença judicial,
certidão do juízo competente ou outro documento hábil.
No caso dos autos, conforme certidão de ID 1785434, tramita na 1ª Vara da Comarca de Tuntum
/MA, o processo de execução de pena distribuído sob o nº 161-17.2005.8.10.0135(3102017),
proveniente da Comarca de Governador Eugênio Barros/MA em que o requerente é apenado por
infringir os arts. 14 e 16 caput da Lei 10.826/03, sentenciado em 08.06.2010 com transitado em
julgado em 01.05.2012.
Consta ainda que foi realizada audiência de suspensão condicional do processo, sem a presença
do Juiz em 07.02.2018 e remetido para a conclusão em 07.02.2018.
A regularização da inscrição de eleitor que teve seus direitos políticos suspensos por condenação
criminal deve ser feita após a extinção de todas as penas impostas ao eleitor sejam elas privativas
de liberdade, restritivas de direitos ou multa, aplicadas isoladas ou cumulativamente.
ANTE O EXPOSTO, determino a permanência da anotação da suspensão dos direitos políticos
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ANTE O EXPOSTO, determino a permanência da anotação da suspensão dos direitos políticos
pelo motivo de condenação criminal do eleitor ELINILDO LIMA DOURADO, Inscrição Eleitoral
029386981155, em virtude da não extinção da pena imposta.
Tuntum/MA, 26 de junho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600044-41.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600044-41.2020.6.10.0079 PETIÇÃO CÍVEL (SANTA FILOMENA DO
MARANHÃO - MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : FRANCISCA MILENA SOUSA GOMES
RESPONSÁVEL : MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA
RESPONSÁVEL : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO

: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

ADVOGADO

: MARCELO OLIVEIRA LIMA (7822/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600044-41.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
RESPONSÁVEL:

PARTIDO

REPUBLICANOS,

MARIA

DAGMAR

DE

QUEIROZ

LIMA,

FRANCISCA MILENA SOUSA GOMES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SALATIEL COSTA DOS SANTOS - PI1182200-A
DESPACHO
1. Considerando a certidão que noticia existência de sentença que declarou não prestadas as
contas do Partido Republicanos de Santa Filomena do Maranhão/MA referente ao exercício
financeiro 2017, aplico ao presente feito as disposições processuais da Resolução 23.604/2019,
especialmente as da seção V, que tratam de regularização de contas não prestadas. Isto posto,
determino ao Cartório Eleitoral da 79ª Zona, como unidade técnica de análise de contas que
proceda exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente, segundo as Resoluções 23.464/2015 e 23.546/2017, que dispunham sobre
prestação de contas no exercício financeiro 2017; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento
de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
2. Não havendo necessidade de diligências adicionais, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral
para manifestação em 05 (cinco) dias.
3. Em seguida, voltem-me conclusos.
Tuntum, 6 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600042-71.2020.6.10.0079
: 0600042-71.2020.6.10.0079 PETIÇÃO CÍVEL (SANTA FILOMENA DO
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RESPONSÁVEL : SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA NETO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : SINESIO GOMES COSTA
REQUERENTE
ADVOGADO

: ORGAO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600042-71.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
REQUERENTE: ORGAO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL: SINESIO GOMES COSTA, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: SALATIEL COSTA DOS SANTOS - PI1182200-A
DESPACHO
Tendo em vista informação cartorária de Id 2278810, remetam-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Tuntum/MA, 6 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600045-26.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600045-26.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
FILOMENA DO MARANHÃO - MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

RESPONSÁVEL : FRANCISCA MILENA SOUSA GOMES
REQUERENTE : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO

: MARCELO OLIVEIRA LIMA (7822/MA)

ADVOGADO

: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

ADVOGADO

: KAYRONN SA SILVA (21383/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600045-26.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA
ELEITORAL DE TUNTUM MA
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL: MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA, FRANCISCA MILENA SOUSA GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: SALATIEL COSTA DOS SANTOS - PI1182200-A
DESPACHO
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DESPACHO
Tendo em vista informação cartorária de Id 2264232, remetam-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Tuntum/MA, 5 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600047-93.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600047-93.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (TUNTUM MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

REQUERENTE : (PS) PARTIDO SOLIDARIEDADE
ADVOGADO

: FERNANDO HENRIKY ANDRADE GONCALVES (15618/MA)

RESPONSÁVEL : ALEXANDRE CORREIA DA COSTA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES SILVA

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600047-93.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA
ELEITORAL DE TUNTUM MA
REQUERENTE: (PS) PARTIDO SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CORREIA DA COSTA, MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO HENRIKY ANDRADE GONCALVES - MA15618
DESPACHO
Tendo em vista informação cartorária de Id 2264222, remetam-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Tuntum/MA, 5 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600046-11.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600046-11.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
FILOMENA DO MARANHÃO - MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

REQUERENTE : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO

: MARCELO OLIVEIRA LIMA (7822/MA)

ADVOGADO

: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

RESPONSÁVEL : FRANCISCA MILENA SOUSA GOMES
RESPONSÁVEL : MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
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JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600046-11.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA
ELEITORAL DE TUNTUM MA
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANOS
RESPONSÁVEL: MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA, FRANCISCA MILENA SOUSA GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: SALATIEL COSTA DOS SANTOS - PI1182200-A
DESPACHO
Tendo em vista informação cartorária de Id 2264202, remetam-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Tuntum/MA, 5 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600043-56.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600043-56.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
FILOMENA DO MARANHÃO - MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

RESPONSÁVEL : SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA NETO
ADVOGADO

: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

RESPONSÁVEL : SINESIO GOMES COSTA
ADVOGADO

: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERENTE

: ORGAO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ADVOGADO

: MARCELO OLIVEIRA LIMA (7822/MA)

ADVOGADO

: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600043-56.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA
ELEITORAL DE TUNTUM MA
REQUERENTE: ORGAO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL: SINESIO GOMES COSTA, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: SALATIEL COSTA DOS SANTOS - PI1182200-A
DESPACHO
Tendo em vista informação cartorária de Id 2264214, remetam-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Tuntum/MA, 5 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral
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Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600039-19.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600039-19.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
FILOMENA DO MARANHÃO - MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

RESPONSÁVEL : MARCIO EZEQUIEL COSTA SARAIVA
RESPONSÁVEL
ADVOGADO

: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL
- SANTA FILOMENA/MA
: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RESPONSÁVEL : LARA DE SA CHAVES

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600039-19.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA
ELEITORAL DE TUNTUM MA
RESPONSÁVEL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL SANTA FILOMENA/MA, LARA DE SA CHAVES, MARCIO EZEQUIEL COSTA SARAIVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SALATIEL COSTA DOS SANTOS - PI1182200-A
DESPACHO
Tendo em vista informação cartorária de Id 2190044, remetam-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Tuntum/MA, 02 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600040-04.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE

: 0600040-04.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SANTA
FILOMENA DO MARANHÃO - MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL
- SANTA FILOMENA/MA

ADVOGADO

: KAYRONN SA SILVA (21383/MA)

ADVOGADO

: SALATIEL COSTA DOS SANTOS (1182200/PI)

INTERESSADO : LARA DE SA CHAVES
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERESSADO : MARCIO EZEQUIEL COSTA SARAIVA

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600040-04.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA
ELEITORAL DE TUNTUM MA
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL SANTA FILOMENA/MA
INTERESSADO: LARA DE SA CHAVES, MARCIO EZEQUIEL COSTA SARAIVA
Advogados do(a) REQUERENTE: SALATIEL COSTA DOS SANTOS - PI1182200-A, KAYRONN
SA SILVA - MA21383
DESPACHO
Tendo em vista informação cartorária de Id 2147068, remeta-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Tuntum/MA, 01 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600027-05.2020.6.10.0079
PROCESSO
RELATOR

: 0600027-05.2020.6.10.0079 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (TUNTUM MA)
: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

REQUERENTE : JOSINALDO CARVALHO BILIO
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: WESLLEY DA SILVA RESENDE (11945/PI)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600027-05.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA
ELEITORAL DE TUNTUM MA
REQUERENTE: JOSINALDO CARVALHO BILIO
Advogado do(a) REQUERENTE: WESLLEY DA SILVA RESENDE - PI11945
SENTENÇA
Trata-se de ação de prestação de contas anual da comissão provisória do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB, do Municipio de Tuntum, referente ao exercício de 2018, nos termos Lei nº.
9.096/95 e Resolução TSE 23.546/17.
O partido político apresentou a documentação de ID 1037980, que corresponde a petição de
juntada de habilitação advocatícia e declaração de ausência de recursos.
O Cartório Eleitoral informou que o partido político juntou a documentação exigida pelo art. 28, § 3º
e incisos, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, bem como não estava vigente no ano de 2018.
Apontou que o partido político não deveria apresentar as contas referente a aquele ano (doc. ID
1731343).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento no processamento
das contas, pois o partido político não estava vigente no ano de 2018 (doc. ID 1875094).
Após, vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
O partido político, em todas as esferas de direção, deve prestar contas, na forma completa ou
declaração de ausência de movimentação financeira, à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril
do ano subsequente, dirigindo-a ao Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de
órgão municipal, assim, compete aos Juízes Eleitorais, exercer a fiscalização sobre a escrituração
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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órgão municipal, assim, compete aos Juízes Eleitorais, exercer a fiscalização sobre a escrituração
contábil e a prestação de contas dos partidos políticos municipais, devendo atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira desses entes políticos, nos termos do art. 32,
caput e § 4º, da Lei 9.096/95 c/c o art. 28, I, da Res. TSE n.º 23.546/2017 e art. 34, caput, Lei 9.096
/95.
O exercício da fiscalização da administração financeira dos partidos políticos por parte da Justiça
Eleitoral pressupõe a apresentação do relatório financeiro, com a documentação que comprove a
entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados (art. 34, III, da Lei nº. 9.096/95) ou a
declaração da ausência de movimentação de recursos (art. 32, § 4º, da Lei 9.096/95, com redação
dada pela lei 13.831/2019).
A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada
no exercício.
In casu, o partido político apresentou a documentação de ID 1037980, que corresponde a petição
de juntada de habilitação advocatícia e declaração de ausência de movimentação de recursos.
Dessa forma, juntou a documentação exigida pelo art. 28, § 3º e incisos, da Resolução TSE n.º
23.546/2017, qual seja, declaração de ausência de movimentação de recursos no período,
preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet, assinada pelo
tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário.
Contudo, o Ministério Público Eleitoral e o Órgão Técnico opinaram pelo indeferimento do pedido
de processamento das contas. Com razão o Ministério Público Eleitoral e o Órgão Técnico, pois o
partido político não estava vigente no ano de 2018, por conseguinte não deveria apresentar as
contas referente a aquele ano, pois o partido é obrigado a apresentar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, as contas na forma completa ou declaração de ausência de recursos do exercício
anterior, até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32, caput, e § 4º, da Lei 9.096
/1995 c/c art. 28, caput e § 3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Sabe-se que para postular em juízo é necessáio, além da legitimidade, deve estar presente
também o interesse processual (art. 17, do CPC), o que não restou demonstrado nos autos. Dessa
forma, por carecer de interesse processual, deve a petição inicial ser indeferida e o processo ser
extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, e art. 485, VI, ambos do CPC.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, acolho o parecer ministerial, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o
processo sem resolução do mérito, na forma do art. 330, III, e art. 485, VI, ambos do CPC.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral desta decisão.
Publique-se no DJE (Diário da Justiça Eletrônico), inclusive para efeito de intimação.
Transitada esta sentença em julgado, dê-se baixa no registro, arquivando-se os autos.
Tuntum/MA, 24 de junho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600037-49.2020.6.10.0079
PROCESSO

: 0600037-49.2020.6.10.0079 REPRESENTAÇÃO (TUNTUM - MA)

RELATOR

: 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA

REPRESENTANTE

: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

ADVOGADO

: LUCIANNY ALVES COSTA (12438/MA)

ADVOGADO

: ANTONIA MUNIKE CARVALHO DE SOUZA (20358/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 133

REPRESENTADO

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

100

: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA

JUSTIÇA ELEITORAL
079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600037-49.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA ELEITORAL DE
TUNTUM MA
REPRESENTANTE: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ANTONIA MUNIKE CARVALHO DE SOUZA - MA20358,
LUCIANNY ALVES COSTA - MA12438
REPRESENTADO: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação por propaganda eleitoral irregular com pedido liminar proposta pela
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE TUNTUM-MA, por
intermédio de seu presidente, JOSINALDO CARVALHO BILIO em face de FERNANDO PORTELA
TELES PESSOA, com fundamento no art. 96, caput da Lei 9.504/1997 c/c o art. 2º, I da Resolução
TSE n° 23.608/2019.
Conforme a inicial, no dia 18 de junho de 2020 por volta das 22h:30min., o representado afixou 03
OUTDOORS de cunho meramente político em vários pontos da cidade de Tuntum e Presidente
Dutra, constando a seguinte expressão: É HORA DE DIZER BASTA! Destaca que nos referidos
outdoors expôs a quantidade de funcionários contratados no Município. Alega que o representado
pretendeu prejudicar a administração do atual gestor, denegrindo sua imagem com finalidade
unicamente eleitoral e que o representado assim agiu porque o atual prefeito apoia o pré-candidato
oposto que irá concorrer às eleições 2020 na cidade de Tuntum.
Requereu liminarmente a imediata retirada dos 03 outdoors publicados pelas principais ruas de
Tuntum, com pena de multa diária de R$ 5.000 e a procedência da representação com a
condenação do representado em multa prevista no artigo 36, §3º da Lei 9.504/97, no valor máximo.
Decisão judicial negando o pedido liminar (doc. ID 1822747).
Após ser devidamente citado, o representado apresentou defesa tempestivamente e alegou em
preliminares de mérito a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva ad causam e a invalidade das
provas. Quanto ao mérito, alegou a não configuração da propaganda eleitoral antecipada (doc. ID
1856415). Ao final, requereu a improcedência da presente representação.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral opinando pela improcedência da representação (doc.
ID 1888869).
É o relatório. Passo a decidir.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
1. DAS PRELIMINARES
De início, impende examinar a preliminares aventadas pelo representado.
O representado alegou inépcia da inicial, nos termos do art. 330, I, § 1º, pois segundo ele, a
petição é manifestamente incoerente, o pedido é confuso e não decorre logicamente da narração
dos fatos, configurando manifesta contradição. Considerou que a petição inicial deixou de indicar
elementos mínimos necessários para a conclusão da controvérsia, tais como ausência de relação
do requerido com as provas apresentadas, provas insuficientes e ausência de pedido explícito de
voto.

Destarte, verifico que a petição inicial é suficientemente clara, bem como inexiste qualquer prejuízo
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Destarte, verifico que a petição inicial é suficientemente clara, bem como inexiste qualquer prejuízo
à ampla defesa e ao contraditório, tanto é que a parte ré impugna ponto a ponto as teses da parte
autora. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.
Argumenta ainda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, enfatizando:
os outodoor's pertecem ao Movimento dos Aprovados e Classificados do Concurso de Tuntum/MA.
Não existindo qualquer relação com o requerido, além de não haver pedido explícito de votos, com
o uso de "palavras mágicas" consolidadas pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
citadas pelo Ministro Luiz Fux, como: "vote em", "eleja", "fulano para prefeito". Não estando "pula,
pula" no rol das expressões mencionadas pelo TSE. Bem como, não existe qualquer alusão ao
requerido que o beneficie.
Quanto à legitimidade passiva da Representação por propaganda eleitoral antecipada podem
figurar o responsável pela divulgação da propaganda, o pré-candidato que atua como se candidato
fosse, o candidato, o partido político e a coligação.
A proibição da propaganda irregular se estende aos pré-candidatos, pois a ela se estabelece
meses antes das convenções e se ela não fosse extensiva às "pré-candidaturas", nada adiantaria
a vedação legal, pois se teria uma verdadeira antecipação das eleições realizada por pessoas que
talvez nem sejam escolhidas nas convenções partidárias. Deve-se preservar a lisura do pleito
eleitoral e a igualdade entre os postulantes, principal escopo da tutela jurisdicional eleitoral.
Pela Teoria da Asserção, a legitimidade de parte deve ser apreciada "in status assertionis", vale
dizer, com base na mera afirmação ao autor na inicial. Se for preciso analisar as provas, trata-se
de questão de mérito e não de preliminar. Assim, no presente caso, para se aferir a
responsabilização ou não do requerido é necessário adentrar na análise das provas, não podendo
ser afastada sua ilegitimidade passiva com base nas simples alegações na petição inicial.
Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar. Analisarei a responsabilidade
do representado como matéria de mérito.
Alegou também que as provas acostadas aos autos são ilícitas e ilegítimas, pois os print's de
conversa de whatsapp (ID 1808351) que foram juntados com o objetivo de comprovar a autoria dos
outdoor's não são verdadeiros. Argumenta serem conversas soltas e informações sem a
identificação do contato, no intuito de induzir o juízo a crer que o requerido é proprietário dos
outdoor's, o que não ocorre de fato.
Conforme a Constituição Federal "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos", considerando-se como provas ilícitas as obtidas com violação da intimidade, da vida
privada, da honra, da imagem, do domicílio, e das comunicações. A doutrina destaca que provas
ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material, as provas ilegítimas são as obtidas
com desrespeito ao direito processual.
No presente caso, rejeito a preliminar, pois não houve emprego ou utilização de provas obtidas por
meios ilícitos no âmbito do processo instaurado, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5º,
inciso LVI, da Constituição Federal, visto que nenhum direito fundamental do representado foi
violado com a apresentação das presentes provas que são print's de conversas de whatsapp que
nem ao menos a parte ré participa.
2. DO MÉRITO
Inicialmente, é necessário fixarem-se as normas que regulam o fato. A lide em análise versa sobre
o possível uso da propaganda eleitoral antecipada em que os agentes passivos agem praticando a
propaganda eleitoral ilícita, visando a influir diretamente na vontade dos eleitores, mediante ações
que traduzem um propósito de provocar um desequilíbrio no procedimento eleitoral relativamente a
outros candidatos, partidos ou coligações. A matéria está disciplinada na Lei n° 9.504/1997, nos
termos seguintes:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
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Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.
A complementar as referidas disposições, o art. 36-A elenca o que não configura propaganda
eleitoral antecipada:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
o
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4 do
art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017).
Desse modo, é possível fazer menção à pretensa candidatura, exaltar as qualidades pessoais de
um pré-candidato, pedir apoio político, divulgar que é pré-candidato, divulgar as ações políticas
desenvolvidas ou que se pretende desenvolver. No entanto, é proibido uso de adesivos, jornais
impressos, panfletagem, outdoor, pinturas em camisas, chaveiros, bonés, canetas e distribuição de
brindes fazendo alusão à campanha eleitoral, divulgação em carro de som, pintura e adesivos em
carros ou qualquer outra espécie de propaganda que não estiver na forma do art. 36-A, caput,
incisos I a VI e parágrafos da Lei 9.504/1997.
À luz das últimas decisões, o Tribunal Superior Eleitoral posicionou-se conforme o que preleciona a
seguir:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
AUSÊNCIA.SÍNTESE DO CASO1. O caso em análise diz respeito a evento realizado no dia
21.6.2018, voltado ao lançamento da pré-candidatura de deputado federal, cujos discursos de
participantes apregoaram apoio ao candidato, por meio de manifestações como "é necessário que
ano que vem David Miranda esteja em Brasília"; "ter um mandato com a perspectiva do David é
fundamental", "cada um presente tem a responsabilidade de fazer David um Deputado Federal",
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fundamental", "cada um presente tem a responsabilidade de fazer David um Deputado Federal",
dentre outras. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL2. O entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que, para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, é necessário o pedido
explícito de voto, a teor do art. 36-A da Lei 9.504/97, o que não se observa no caso em análise.3.
"Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção pessoal dos
pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram propaganda
extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei 13.165/15. Precedente:
AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe 16.8.2017" (REspe 1-94, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 3.11.2017).4. "O reenquadramento jurídico dos fatos é
possível em sede de recurso especial eleitoral, sendo vedado somente o reexame de fatos e
provas que não estejam devidamente delineados na moldura fática do acórdão regional.
Precedentes do TSE" (REspe 224-84, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 27.3.2019).5. "A
publicidade veiculada antes de 15 de agosto do ano das eleições, com referências a pleito eleitoral
ou a eventual candidato, que nem sequer caracteriza propaganda eleitoral extemporânea não se
sujeita, por consectário, aos regramentos para divulgação de propaganda eleitoral dispostos na Lei
nº 9.504/97" (REspe 256-03, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 8.3.2018). CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.(Recurso Especial Eleitoral nº 060439607, Acórdão, Relator
(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 237, Data 10
/12/2019).
Assim, com esse vetor interpretativo, com respaldo jurisprudencial, nada haverá de ilegal caso os
pré-candidatos divulguem seus futuros projetos, desde que sem o "pedido explícito de voto".
O representado alegou no mérito a não configuração de propaganda eleitoral antecipada pois "os
outdoor's apesar de contratados pelo requerido, não são de sua propriedade e que também são
utilizados por diversas empresas da cidade. Ressaltou que os outdoor's não fazem qualquer alusão
ao requerido e que não foi solicitado por ele, não existindo qualquer pedido explícito de votos, com
o uso de "palavras mágicas" consolidadas pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
No presente caso, depreende-se que as fotografias acostadas pelo representante não agridem os
limites previstos no art. 36-A da Lei das Eleições, pois se restringem a mostrar outdoor noticiando o
quantitativo de servidores temporários contratados pelo Município de Tuntum em 2020, assim
como de candidatos aprovados em concurso público que aguardam a respectiva nomeação.
Não há qualquer pedido explícito de voto, muito menos a menção à pretensa candidatura, vez que
a mídia de comunicação foi assinada pelo coletivo de candidatos aprovados.
Por não ter sido caracterizada a propaganda eleitoral irregular, rejeito o pedido do requerido para
que seja oficiada a Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral a abertura de inquérito para
determinar a autenticidade dos print's anexados à inicial.
Por fim, ao contrário do que sustentado pelo representando, não restou demonstrada a existência
de litigância de má-fé. A parte autora não distorceu os fatos, embora tenha dado a eles
interpretação jurídica que não prosperou. Portanto, verifico que o autor não incorreu em nenhuma
das condutas previstas no art. 80 do CPC, que ensejariam a litigância de má-fé. Por conseguinte,
indefiro o requerimento da parte autora de aplicação das sanções correspondentes.
III - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, ratifico a decisão liminar e JULGO IMPROCEDENTE com resolução do
mérito, os pedidos formulados pelo autor na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
Sem condenação em custas do processo ou honorários advocatícios em razão de sucumbência,
por ser incabível em feitos eleitorais.
Publique-se no DJE (Diário da Justiça Eletrônico), inclusive para efeito de intimação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada esta sentença em julgado, dê-se baixa no registro, arquivando-se os autos.
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Transitada esta sentença em julgado, dê-se baixa no registro, arquivando-se os autos.
P.R.I.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Tuntum/MA 15 de julho de 2020.
Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral

80ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA DESIGNAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 794/2020 TRE-MA/ZE/ZE-80
O Juiz da 80ª Zona Eleitoral, Dr. JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 5º, inciso I, a, da Portaria TRE-MA nº 881/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, nos termos da Portaria TRE-MA nº 881/2018, JOSEMILTON VIEGAS
FERREIRA e RAIMUNDO GAMA DA SILVA, para atuarem como Oficial de Justiça na 80ª Zona
Eleitoral, no período de 01/08/2020 a 31/07/2022.
Art. 2º - Ficam revogadas todas as portarias anteriores referentes ao assunto.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.
Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de julho de 2020.
JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 80ª ZE/MA

81ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
DESIGNAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA-81ZE/MA
Portaria Nº 817/2020 TRE-MA/ZE/ZE-81 (DOC SEI Nº 1290047)
O Juiz da 81ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, inciso I, a,
da Portaria TRE-MA nº 881/2018,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, nos termos da Portaria TRE-MA nº 881/2018, MARIA DELCI VIEIRA
ASSUNÇÃO, Auxiliar Administrativo da Prefeitura Municipal de Matões-MA para atuar como Oficial
de Justiça na 81ª Zona Eleitoral, no período de 02/07/2020 a 01/07/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Certifique-se, publique-se e cumpra-se.
Matões-MA, em 30 de julho de 2020
MARCOS AURÉLIO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA
Juiz da 81ª Zona Eleitoral

93ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAL DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO, EXERCÍCIO
2019
Edital_1289306.pdf

INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600076-04.2020.6.10.0093
PROCESSO

: 0600076-04.2020.6.10.0093 REPRESENTAÇÃO (PAÇO DO LUMIAR - MA)

RELATOR

: 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR MA

REPRESENTADO

: FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS

ADVOGADO

: EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS (9754/MA)

ADVOGADO

: NADIR MARIA DE BRITTO ANTUNES (19885/MA)

ADVOGADO

: SEBASTIAO MOREIRA MARANHAO NETO (6297/MA)

ADVOGADO

: CARLOS JOSE LUNA DOS SANTOS PINHEIRO (7452/MA)

REPRESENTANTE : Promotoria Eleitoral da 93ª Zona
FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTADO

: PARTIDO LIBERAL -PACO DO LUMIAR-MA-MUNICIPAL

ADVOGADO

: AIDIL LUCENA CARVALHO (12584/MA)

ADVOGADO

: CARLOS EDUARDO BARROS GOMES (10303/MA)

ADVOGADO

: BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO (11909/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600076-04.2020.6.10.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO
DO LUMIAR MA
REPRESENTANTE: PROMOTORIA ELEITORAL DA 93ª ZONA.
REPRESENTADO: PARTIDO LIBERAL - PAÇO DO LUMIAR - MA - MUNICIPAL, FREDERICO DE
ABREU SILVA CAMPOS
Advogados do(a) REPRESENTADO: CARLOS EDUARDO BARROS GOMES - MA 10303, AIDIL
LUCENA CARVALHO - MA12584, BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO - MA 11909
Advogados do(a) REPRESENTADO: CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA 7452,
NADIR MARIA DE BRITTO ANTUNES - MA 19885.
DESPACHO
Intimem-se os representados para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 2 (dois) dias,
sobre os documentos juntados pelo representante ID 2733428, 2733439, 2733442, 2733751,
2733757, 2733763.
Paço do Lumiar, 27 de julho de 2020.
Juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros
Titular da 93ª Zona Eleitoral

103ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO N.º 50-59.2019.6.10.0103 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CARTÓRIO ELEITORAL DA 103ª ZONA ELEITORAL DE MONTES ALTOS
Processo N.º 50-59.2019.6.10.0103 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: Manoel Balbino Ferreira
ADVOGADO: Venilson Batista Pereira - OAB/MA nº 18955
MANDADO DE INTIMAÇÃO
INTIMADO: MANOEL BALBINO FERREIRA, solteiro, nascido em 02/06/1973, CPF nº 651.358.65349, residente em Rua Olga Bernardes, nº 11, Vila Palmares, zona rural, cep 65.928-000,
Governador Edison Lobão/MA.
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria INTIMADO para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente
ao Cartório Eleitoral, mídia contendo arquivo válido e completo da prestação de contas em
questão, sem qualquer alteração.
SEDE DO JUÍZO: Rua Parsondas de carvalho, s/n, CEP 65.936-000, fone (99) 3571-0218.
Expedi o presente mandado por ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 103ª Zona. E, para constar, eu
________________ , Karolinna Coelho de Oliveira, Chefe de Cartório da 103ªZE, digitei e
subscrevi o presente, aos 30 dias do mês de julho de 2020.
Karolinna Coelho de Oliveira
Chefe de Cartório da 103ªZE

106ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600042-87.2020.6.10.0106
PROCESSO
RELATOR

: 0600042-87.2020.6.10.0106 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(PRESIDENTE SARNEY - MA)
: 106ª ZONA ELEITORAL DE PINHEIRO MA

RESPONSÁVEL : EDSON CECILLIO SOUSA CHAGAS
RESPONSÁVEL : DULCINEA CHAGAS SANTOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERENTE : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO

: DIRCEU EMIR PEREIRA CHAVES (16311/MA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CARTÓRIO ELEITORAL DA 106ª ZONA - PINHEIRO/MA
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NO
EXERCÍCIO 2019
PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Doutor LÚCIO PAULO FERNANDES SOARES, MM. Juiz da 106ª Zona Eleitoral
em Pinheiro/MA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o
presente edital ou que dele tiverem conhecimento, em obediência ao disposto no art. 44, I da
Resolução TSE n.º23.604/2019, a relação de partido(s) político(s) pertencentes a esta 106 ªZE que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de
2019, autorizada pelo art. 28, §4º da supracitada resolução, facultando a qualquer interessado, de
forma fundamentada, a impugnação no prazo de (3) três dias, contados da publicação do presente
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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forma fundamentada, a impugnação no prazo de (3) três dias, contados da publicação do presente
edital.
PARTIDO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE/TESOUREIRO
EDSON CECÍLIO SOUSA

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO

PRESIDENTE

CHAGAS

BRASILEIRO - MDB

SARNEY

DULCINEIA CHAGAS
SANTOS

Pinheiro/MA, 30 de julho de 2020.
Genilson de Jesus da Silva Ribeiro
Chefe de Cartório da 106ª Zona Eleitoral

INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600038-50.2020.6.10.0106
PROCESSO
RELATOR

: 0600038-50.2020.6.10.0106 REPRESENTAÇÃO (PEDRO DO ROSÁRIO MA)
: 106ª ZONA ELEITORAL DE PINHEIRO MA

REPRESENTADO : RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES
ADVOGADO

: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO (7803000/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTADO : FRANCISCO REIS DA SILVA
REPRESENTANTE
ADVOGADO

: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PSL DE PEDRO DO ROSARIOMA
: DIEGO JOSE FONSECA MOURA (8192/MA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CARTÓRIO ELEITORAL DA 106ª ZONA - PINHEIRO/MA
DESPACHO
1.Considerando que em razão da pandemia fica dificultada a intimação pessoal e que o
representante não informou na petição inicial, números de WhatsApp (preferivelmente) ou
endereço de Correio Eletrônico dos representados, determino a emenda da inicial, no prazo de 15
dias, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. Havendo a informação no prazo acima estabelecido, o Cartório Eleitoral providencie a citação
dos representados, para, no prazo de 02(dois) dias, apresentar defesa (art. 18 da Resolução TSE
nº 23.608/2019).
3. Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, intime-se o Ministério Público Eleitoral
para atuar como custos legis (art. 19 da Resolução TSE nº 23.608/2019).
4. Caso o representante não apresente oportunamente a informação do item 1), retornem-me
conclusos estes autos.
Usem-se o presente despacho como mandado de intimação.
Pinheiro, 17 de julho de 2020
Lúcio Paulo Fernandes Soares
Juiz titular da 106ª Zona Eleitoral

107ª
ZONA ELEITORAL
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107ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600037-62.2020.6.10.0107
PROCESSO

: 0600037-62.2020.6.10.0107 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BACURI - MA)

RELATOR

: 107ª ZONA ELEITORAL DE BACURI MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERENTE : COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO

: JURANDY SILVA (12436/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
107ª ZONA ELEITORAL DE BACURI MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600037-62.2020.6.10.0107 / 107ª ZONA
ELEITORAL DE BACURI MA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: JURANDY SILVA - MA12436
EDITAL Nº. 32/2020
RELAÇÃO DO PARTIDO QUE APRESENTOU
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
PRAZO 3 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Doutor ADRIANO LIMA PINHEIRO, Juiz de Titular da 107ª Zona Eleitoral de
Bacuri/MA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente
edital ou que dele tiverem conhecimento, em obediência ao disposto no art. 44 da Resolução TSE
nº 23.604/2019, a relação de partidos políticos pertencentes a esta 107ª Zona Eleitoral que
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2019, facultando a qualquer interessado a impugnação no prazo de três dias,
contados da publicação do presente edital. Dado e passado nesta cidade de Bacuri, Estado do
Maranhão, no Cartório Eleitoral da 107ª Zona, aos 29 dias do mês de julho de 2020. Eu,
___________, Rafael Rabelo, Chefe de Cartório, o digitei e DE ORDEM assino abaixo.
PART.
DEM

MUNICÍPIO
BACURI-MA

PROCESSO Pje
060003762.2020.6.10.0107

RESPONSÁVEIS

EXERC.

José Mário Monteiro Silva
- (Presidente) e Antonilson 2019
Santos Lima - (Tesoureiro).

Rafael Rabelo
Chefe de 107ª Zona Eleitoral
Port. 001/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600036-77.2020.6.10.0107
PROCESSO

: 0600036-77.2020.6.10.0107 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BACURI - MA)

RELATOR

: 107ª ZONA ELEITORAL DE BACURI MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERENTE : COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO

: JURANDY SILVA (12436/MA)
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JUSTIÇA ELEITORAL
107ª ZONA ELEITORAL DE BACURI MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-77.2020.6.10.0107 / 107ª ZONA
ELEITORAL DE BACURI MA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: JURANDY SILVA - MA12436
EDITAL Nº. 31/2020
RELAÇÃO DO PARTIDO QUE APRESENTOU
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PRAZO 3 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Doutor ADRIANO LIMA PINHEIRO, Juiz de Titular da 107ª Zona Eleitoral de
Bacuri/MA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente
edital ou que dele tiverem conhecimento, em obediência ao disposto no art. 45, I da Res. TSE n.
º23.546/2017, a relação do partido político pertencente a esta 107ª ZE, que apresentou declaração
de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2018, facultando a qualquer
interessado a impugnação no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente edital, o
MMº Juiz Eleitoral mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e no
Dje. Dado e passado nesta cidade de Bacuri, Estado do Maranhão, no Cartório Eleitoral da 107ª
Zona, aos 29 dias do mês de julho de 2020. Eu, _______, Rafael Rabelo, Chefe de Cartório, o
digitei e DE ORDEM assino abaixo.
PART.
DEM

MUNICÍPIO
BACURI-MA

PROCESSO Pje
060003677.2020.6.10.0107

RESPONSÁVEIS

EXERC.

José Mário Monteiro Silva
- (Presidente) e Antonilson 2018
Santos Lima - (Tesoureiro).

Rafael Rabelo
Chefe de 107ª Zona Eleitoral
Portaria nº 001/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600035-92.2020.6.10.0107
PROCESSO

: 0600035-92.2020.6.10.0107 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BACURI - MA)

RELATOR

: 107ª ZONA ELEITORAL DE BACURI MA

REQUERENTE : COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO

: JURANDY SILVA (12436/MA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
107ª ZONA ELEITORAL DE BACURI MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-92.2020.6.10.0107 / 107ª ZONA
ELEITORAL DE BACURI MA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: JURANDY SILVA - MA12436
EDITAL Nº. 30/2020
RELAÇÃO DO PARTIDO QUE APRESENTOU
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RELAÇÃO DO PARTIDO QUE APRESENTOU
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PRAZO 3 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Doutor ADRIANO LIMA PINHEIRO, Juiz de Titular da 107ª Zona Eleitoral de
Bacuri/MA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente
edital ou que dele tiverem conhecimento, em obediência ao disposto no art. 45, I da Resolução nº
23.546/2017-TSE, a relação do partido político pertencente a esta 107ª Zona Eleitoral, que
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2017,
o MMº Juiz Eleitoral mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e no
Dje. Dado e passado nesta cidade de Bacuri, Estado do Maranhão, no Cartório Eleitoral da 107ª
Zona, aos 29 dias do mês de julho de 2020. Eu, ___________, Rafael Rabelo, Chefe de Cartório, o
digitei e DE ORDEM assino abaixo.
PART.
DEM

MUNICÍPIO
BACURI-MA

PROCESSO Pje
060003592.2020.6.10.0107

RESPONSÁVEIS

EXERC.

José Mário Monteiro Silva
- (Presidente) e Antonilson 2017
Santos Lima - (Tesoureiro).

Rafael Rabelo
Chefe de 107ª Zona Eleitoral
Portaria 001/2020
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